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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 05 araştırma ve uygulama 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. Şimdiden 
destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere 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.

Prof. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör 
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 05 research and application 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. We thank you for your support and 
contributions already, and we pray for reconciliation.

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, 
the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 
unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t 
accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature 
are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial 
content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, 
author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage 
beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our 
journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) 
and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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Öz: Bu çalışmanın amacı günümüzün en yaygın sağlık so-
runlarından biri olan çocukluk çağındaki beslenme sorunları 
ve beraberinde getirdiği obezite sağlık probleminin değerlen-
dirilmesidir. Çalışmada ikincil verilerden elde edilen veriler 
değerlendirmeye alınmıştır. Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS 
Science, Chicago, IL, USA) ve Eviews 18.0 ile yapılmıştır. 
Gruplar arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 
değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Man Whit-
ney u gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek 
için kullanılmıştır. Ayrıca Regresyon analizleri ile geleceğe 
yönelik tahmin yapılmıştır.  Çalışma sonunda Dünya’da hız-
la yaygınlaşan aşırı kilolu olmak ve obezite sorununun yıl-
lar bazında artış gösterdiği ve bu artışın kız çocuklarda daha 
çok İtalya, Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve 
Meksika’da, erkek çocuklarda ise daha çok Kanada, Fransa, 
Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler-
de olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Türkiye’de de aşırı kilolu 
kız çocuklarda artış oranının %1,37, erkek çocuklarda %1,33 
ile ciddi oranlara ulaştığı saptanmıştır. Bu bağlamda konu ile 
ilgili yetkili birimlerin küçük yaştan itibaren düzenli beslen-
me ve spor ilişkisinin tüm boyutları ile ortaya koyulmasının 
ve toplum bireylerini obezite sorunu ile karşı karşıya bırakan 
nedenlerin saptanarak gerekli önlemlerin alınmasının oldukça 
önemli olduğu söylenebilir.    

Anahtar Kelimeler: Obezite, Spor, Sağlık, Aşırı Kilo

Abstract: Purpose:  The aim is to evaluate the nutrition prob-
lems and accompanying obesity in childhood, which is one of 
today’s most common health issues. Scope and Method: Data 
obtained from the secondary data were taken into consider-
ation. All analyses were conducted with SPSS v17.0 (SPSS 
Science, Chicago, IL, USA) and Eviews 18.0. The value of 
p<0.05 was considered while calculating the intergroup sta-
tistical differences. Anova and Mann Whitney U were used to 
determine whether there was a difference between the groups. 
Future predictions were also made with Regression analyses. 
Conclusion: It has been determined that the problem of being 
overweight and obese rapidly becoming widespread all over 
the world increases by years and this increase is more in girls 
in Italy, Australia, United Kingdom, United States and Mex-
ico and more in boys in Canada, France, Germany, Australia, 
United Kingdom and United States. It has been found that the 
rate of increase in overweight girls in Turkey is 1.37% and 
1.33% in boys. In this regard, it can be said that it is very im-
portant to determine the relation between regular nutrition and 
sports since early childhood with all its dimensions by the au-
thorities and to take the necessary precautions by ascertaining 
the reasons exposing the individuals to the obesity problem.
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GİRİŞ

Son yüzyılın en önemli çocukluk dönemi halk 
sağlığı sorunlarının başında şişmanlık yer al-
maktadır. Çocukluk dönemi şişmanlık, az ve 
orta gelirli ülkeler de dahil olmak üzere tüm 
dünyada artmaktadır (WHO, 2012). Dün-
ya sağlık örgütünün 2010 verilerine göre 43 
milyon okul öncesi çocuk fazla kilolu veya 
obezdir (De Onis vd., 2012). Okul öncesi 
dönemde kazanılan obezitenin daha sonraki 
yaş dönemlerinde ve erişkin yaşlarda devam 
etme eğiliminde olduğu bilinmektedir (Dur-
sun, 2003: 277-297). Çocukluk döneminde 
obez olanlarda erişkin dönemde morbidite ve 
mortalitenin artması, adölesan döneme obez 
girenlerin %50’sinin erişkin dönemde obez 
olması önemli bir sağlık sorunu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Klish, 1995: 1-6). Eğer ön-
lem alınmazsa sıklığının daha da çok artacağı 
düşünülmektedir (Alpcan ve Durmaz Arıkan, 
2015: 30-38).

Obezite ise; teknolojik değişimlerle birlik-
te yaygınlığı çocuklarda ve erişkinlerde ar-
tış gösteren, komplikasyonları oldukça ciddi 
olan, yaşam kalitesini düşüren (Alpcan ve 
Durmaz Arıkan, 2015: 30-38)  enerji alımının 
enerji tüketiminden fazla olduğu durumlarda 
(Koç, 2006) vücudun kabul edilebilir ölçüle-
rin üzerinde aşırı yağlanması olarak tanım-
lanmaktadır (Mei vd., 2002). Vücutta aşırı 
yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel 
ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji 
metabolizması bozukluğu olan obezite mul-

ti-faktoriyel bir durumdur (Donohoue, 2004: 
173-177).

Toplumun 1/3’ü obez, 1/3’ü ise fazla kilo-
lu durumda olup (Türkiye Endokrinoloji ve 
Metabolizma Derneği, 2018: 7), şişmanlık, 
kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, di-
yabet gibi hastalıkların çocukluk yaşlarında 
ortaya çıkmasına neden olur. Kan yağları, 
kolesterol düzeyleri artar. Şişmanlık ne ka-
dar erken başlarsa hastalık riski de o oranda 
artış göstermektedir (TSHGM, Beslenme ve 
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, 2008: 
12). Erişkin yaştaki vakaların yaklaşık üçte 
birinde obezitenin çocukluk yaşlarında baş-
ladığı belirlenmiştir (Zeybek, 2002: 24-29). 
Ayrıca çocukluk döneminde fazla kilolu olma 
ve şişmanlık ruhsal sorunlar, okul başarısız-
lıkları ve kendine değer vermeme gibi so-
runlara da neden olmaktadır (WHO, 2013). 
Ayrıca obezite yol açtığı hastalıklarla birlikte 
sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmak-
tadır. Obezitenin tedavi edilebilir ve daha da 
önemlisi önlenebilir olması daha fazla ilgiyi 
gerektirmektedir (Türkiye Endokrinoloji ve 
Metabolizma Derneği, 2018: 7).

Çocuk obezite prevalansı dünya çapında artış 
göstermektedir. Bu artışın en önemli sebebi 
ise, gelişen teknoloji ile birlikte çocukların 
hareketliliklerin kısıtlanması (Alpcan ve Dur-
maz Arıkan, 2015), beslenme alışkanlıkların-
da; kalori değeri yüksek, posa ve lif içeriği 
düşük besinlerin tercih edilmesidir. 
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Diğer taraftan şişmanlığın artmasında rol oy-
nayan etmenler arasında televizyon ve video 
seyretmek, bilgisayar kullanmak gibi eğlen-
cenin sedanter formlarının yaygınlaşması gibi 
artan sosyal koşullar sıralanmaktadır (French, 
Story , and Robert, 2009: 309-335). Ayrıca 
hem ailelerin ve hem de hekimlerin obezi-
teyi tedavi etme gereğini göz ardı etmekte 
olmaları ve değişen yaşam şartları obeziteyi 
yaygın bir sağlık sorunu haline getirmektedir. 
Obezite önümüzdeki yılların önemli bir halk 
sağlığı problemi olmaya devam edecek gibi 
görünmektedir (Gürel ve İnan, 2001: 39-46).

Obezitenin yaygınlık oranındaki artışın pek 
çok nedenleri vardır. Günümüzde ön plana 
çıkan en önemli nedenler arasında; sağlıksız 
beslenme ve hareketsiz yaşamın geldiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Obezite gelişmesinde önemli rol oynayan 
önemli faktörlerden biri hatalı beslenmedir. 
Bu bağlamda yüksek kalorili gıdaların alın-
ması, hazır yemek, hızlı yemek, sık veya 
seyrek yemek, gece yatmadan önce yemek 
kolaylaştırıcı unsurlardır (Bilginturan, 2000: 
527-536). Özellikle gıda üretimi, mutfak ve 
beslenme kültürü üzerine binlerce yıl içinde 
oluşturulmuş deneyim ve geleneklerin ucuz, 
besin içeriği boş, ıvır zıvır çeşitli gıdaların 
istilasına uğramasının (SHD Gıda Hakkı Ça-
lışma Grubu, 2017),  ayaküstü yenilen ham-
burger, patates kızartması gibi yiyeceklerin 
fazla tüketilmesinin (Larson vd., 2011) ve 
öğün sıklığının da obezite gelişiminde etkisi 

fazladır. Günde üç ya da daha fazla beslenen 
ve öğünlerini düzenli tüketen kişilerde, gün-
de bir ya da iki kez düzensiz beslenen kişi-
lerden daha az sıklıkta obeziteye rastlanmak-
tadır (Şarbat, 1999: 441-50). Bu gıdaların en 
büyük alıcı kitlesini çocuklar oluşturmaktadır 
(SHD Gıda Hakkı Çalışma Grubu, 2017).

Günümüzde endüstriyel gelişime paralel ola-
rak şehir yaşamının artmış olması, çalışan 
ebeveyn sayısındaki artış; yaşam tarzımızın 
değişmesine ve besinlerde kullanılan ve obe-
ziteye zemin hazırlayan endüstriyel maddele-
rin ve tüketime hazır ürünlerin öğünlerimiz-
de daha fazla yer almasına yol açmıştır. Bu 
konudaki reklamların etkisi, hazır yiyecek 
ürünlerinin daha kolay ulaşılabilirliği ve daha 
ucuz olmasının da katkısı büyüktür. Ailelerin 
bu konuda yeterli bilince sahip olduğunu söy-
lemek yanlış olur (Hamşıoğlu, 2013: 14-24).

Bunun yanı sıra obeziteye ilişkin çalışmalar 
tek başına beslenme tedavisinin başarılı ol-
madığını, fiziksel aktivite ve beslenme teda-
visinin birlikte daha etkili ve uzun süreli kilo 
kaybı sağladığını, kilo kaybını korumak için 
yaşam şekli düzenlenmesi ile düzenli fizik-
sel aktivitenin şart olduğunu belirtmektedir 
(TSHGM, Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler 
Daire Başkanlığı, 2008: 16).

Fiziksel aktivite obeziteyi engelleyecek en 
önemli parametrelerden biridir. Çeşitli ne-
denlere bağlı olarak çocukların daha az aktif 
olmaları, spor etkinliklerinde azalma, dura-
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ğan aktivitelerin artışı obeziteye yol açmak-
tadır (Köksal, 2008: 32). Televizyon, çocuğu 
sedanter yaşama yöneltirken, yeme ile ilgili 
çeşitli reklamlar besin alımını uyarıcı nitelik-
tedir. Bu nedenle günlük televizyon izleme 
süresi ile obezite prevalansı arasında pozitif 
bir ilişki vardır (Kimm, 1996: 266-275).

Sedanter yaşam obezitenin bir risk faktö-
rü olabileceği gibi eşlik eden bir durum da 
olabilir. Sedanter yaşam tarzının çocuklarda 
yaygın olmasının sosyal, çevresel ve psiko-
lojik nedenlerle açıklanabilir. Endüstrinin 
makineleşmesi, evlerde iş kolaylaştırma alet-
lerinin çoğalması, ulaşım kolaylıkları, araba 
kullanımının ve televizyon izlemenin yaygın-
laşması, aktivitenin ve enerji harcanmasının 
azalmasına yol açmaktadır (Baysal, 1988). 
Fiziksel olarak inaktif bir yaşam sürdürenler 
ya da inaktif hale gelenler, genellikle aktif ki-
şilere göre daha obezdir. Hareketsizlik, obe-
zite nedeni olarak gözlenmekte, obezite ise 
hareket eksikliğine yol açarak kısır bir döngü 
oluşturmaktadır (Peker vd., 2000: 83-97).

Çocukluk çağı obezitesi korunma ve tedavi 
ilkeleri; sağlıksız beslenme ve egzersiz alış-
kanlıklarını sağlıklı davranış biçimleri ile de-
ğiştirmek prensibine dayanmalıdır (Öztora, 
2005: 22). Gelecekteki çocuk ve erişkin kro-
nik hastalıklarından korunma küçük çocuk-
larda obezite başlamasını önlemeye bağlıdır 
(Carlisle, 2005: 34-41). Sadece çocukluk dö-
neminde değil erişkin hayatta da devam eden 
sorunlara neden olması ve tedavi sonrası tek-

rarlama riskinin yüksek olması obeziteden 
korunmanın önemini daha da arttırmaktadır 
(Gürel ve İnan, 2001: 39-46).

Bu bağlamda çalışmanın çocukluk çağındaki 
beslenme sorunları ve beraberinde getirdiği 
obezite sağlık probleminin beslenme ve fi-
ziksel aktivite kapsamında kavramsal olarak 
açıklanması ve ikincil veriler kullanılarak 
durumun ülkeler arası karşılaştırmalı ince-
lenmesi ve yaygınlığı giderek artan bu sağlık 
sorununa ilişkin farkındalık oluşturacağı dü-
şünülmektedir.

KAPSAM ve YÖNTEM

Bu analizde temel istatistikler kullanılarak 
ülkeler arası değerlendirmeler yapılacak-
tır. Analize ait veriler worldobesity.org1 ve 
Eurostat web sitelerinden2 temin edilmiştir. 
Analiz kapsamında aşağıdaki ülkeler detaylı 
değerlendirilecektir (A.B.D., Almanya, İngil-
tere, Rusya, Türkiye) diğer ülkelerden elde 
edilen veriler ise cinsiyetler, bölgeler, ülkeler 
ve gelirlere göre farklılık olup olmadığının 
anlaşılması için kullanılacaktır.

ANALİZ ve İSTATİSTİKSEL YÖNTEM

Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, 
Chicago, IL, USA) ve Eviews18.0 ile yapıl-
mıştır.

1  https://www.worldobesity.org/data
2  https://ec.europa.eu/eurostat
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Gruplar arası istatistiksel farklılıklar hesapla-
nırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurul-
muştur. 

Anova ve Man Whitney u gruplar arasında 
farklılık olup olmadığını belirlemek için kul-
lanılmıştır. Ayrıca Regresyon analizleri ile 
geleceğe yönelik tahmin yapılmıştır. 

Dünya’da Çocukluk Çağındaki Obezite 
yaygınlık sonuçları

Çocukluk çağındaki obezite özellikle batı ül-
kelerinde daha yaygındır. 2004 yılında, IOTF 
kriterlerine göre, dünyadaki 5-17 yaş aralı-
ğındaki çocukların yaklaşık %10’u aşırı kilo-
lu ve bunun da %2-3’ü Obez (Lobstein et al., 
2004) olarak bulunmuştur. 

Obezite yaygınlık sonuçları, farklı bölge-
lere ve ülkelere göre ciddi oranda farklılaş-
maktadır. Afrika ve Asya’nın bir bölümünde 
%5’in altında, Avrupa’da %20’nin üzerinde, 
Amerika’da ve bazı Ortadoğu ülkelerinde 
%30’un üzerinde bulunmaktadır. 

Yaşamın ilk evrelerinde Obez olmak, açık 
bir şekilde bazı sağlık risklerinin ve özel-
likle tip2 diyabetin artmasına neden olmak-
tadır. Aşağıdaki grafiklerde tüm dünyadaki 
erkek ve kız çocuklarının obezite oranlarını 
göstermektedir. Açık bir şekilde görülebile-
ceği gibi, Amerika erkek ve kız çocuklardaki 
obezite oranı açısından en yüksek seviye olan 
%41,7’nin üstünde bulunmaktadır.
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Şekil 1. Erkek ve Kız Çocukların Obezite Oranları
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Türkiye’de Çocukluk Çağındaki Obezite 
yaygınlık sonuçları

Türkiye’deki çocukluk çağındaki obezite 
yaygınlık sonuçları aşağıdaki iki haritada er-
kek ve kız çocukları için gösterilmiştir.

En son yapılan ölçüm sonuçlarına göre 
Türkiye’de, erkek çocuklarının %16’sı, kız 
çocuklarının ise %16,4’ü aşırı kilolu (obezite 
dâhil) olarak bulunmuştur.

Şekil 2. Türkiye’deki Çocukluk Çağındaki Obezite Yaygınlık

Ayrıca yapılan ölçümün sonuçlarına göre; 

•	 8-12 yaş aralığındaki Erkek çocuklarının 
%10,5’i aşırı kilolu ve %4,5’i Obez ola-
rak bulunmuştur.

•	 15-17 yaş aralığındaki Erkek çocukları-
nın %4,9’u aşırı kilolu ve %7,4’ü Obez 
olarak bulunmuştur.

•	 8-12 yaş aralığındaki Kız çocuklarının 
%11,8’i aşırı kilolu ve %4,2’si Obez ola-
rak bulunmuştur.

•	 15-17 yaş aralığındaki Kız çocuklarının 
%8,8’i aşırı kilolu ve %2’si Obez olarak 
bulunmuştur.
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Şekil 3.Türkiye’deki Erkek ve Kız Çocukların Obezite ve Aşırı Kiloluluk Oranları

Seçilen Bölgelere göre Obezite yaygınlık 
sonuçları

Rusya Federasyonu

Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan sonuç-
lara göre; Rusya’daki 6-9 yaş aralığındaki 

kırsal bölgelerde yaşayan çocukların %18’i 
aşırı kilolu, %16,4’ü obez’dir. Şehir’de yaşa-
yan 6-9 yaş aralığındaki çocukların %17,3’ü 
aşırı kilolu, %12,3’ü obez’dir

Şekil 4. Rusya Federasyonu’nda Şehir ve Kırsal bölgelerde yaşayan 6-9 yaş arası Erkek 
ve Kız Çocukların obezite ve Aşırı Kiloluluk Oranları 
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Çin

Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan so-
nuçlara göre; Çin’deki 7-18 yaş aralığındaki 

şehir’de yaşayan çocukların %15,2’si aşırı 
kilolu, %7,6’sı obez’dir. Kırsal bölgelerde 
yaşayan 7-18 yaş aralığındaki çocukların 
%12,4’ü aşırı kilolu, %5’i obez’dir.

Şekil 5. Çin’de Şehir ve Kırsal bölgelerde yaşayan 7-18 yaş arası Erkek ve Kız Çocukla-
rın obezite ve Aşırı Kiloluluk Oranları

Almanya

Eyaletlere göre ayrılan sonuçlara göre; Al-
manya’daki 3-17 yaş aralığında çocukların 
sonuçları aşağıdaki gibidir;

- Schleswig-Holstein eyaletindeki çocuk-
ların %11’i aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Hamburg eyaletindeki çocukların 
%11,8’i aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki 
çocukların %13,6’sı aşırı kilolu (obezda-
hil) olarak bulunmuştur.

- Berlin eyaletindeki çocukların %12’si 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuş-
tur.

- Brandenburg eyaletindeki çocukların 
%11,5’i aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Niedersachsen eyaletindeki çocukların 
%11,4’ü aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.
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- Sachsen eyaletindeki çocukların %9,4’ü 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuştur.

- Nordrhein-Westfalen eyaletindeki ço-
cukların %11,3’ü aşırı kilolu (obezdahil) 
olarak bulunmuştur.

- Hessen eyaletindeki çocukların %11,3’ü 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuştur.

- Rheinland-Pfalz eyaletindeki çocukların 
%10,1’i aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Thuringen eyaletindeki çocukların 
%7,2’si aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Saarland eyaletindeki çocukların 
%11,7’si aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur.

- Baden-Württenberg eyaletindeki çocuk-
ların %9,3’ü aşırı kilolu (obezdahil) ola-
rak bulunmuştur.

- Bayern eyaletindeki çocukların %9’u aşı-
rı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuştur.

Şekil 6. Almanya’da Eyaletlere göre 3-17 yaş arası Erkek ve Kız Çocukların obezite ve 
Aşırı Kiloluluk Oranları

İngiltere

Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan Kuzey 
İrlanda sonuçlara göre; ülkedeki 2-10 yaş ara-

lığındaki şehir’de yaşayan çocukların %21’i 
aşırı kilolu, %4’ü obez’dir. Kırsal bölgeler-
de yaşayan 2-10 yaş aralığındaki çocukların 
%18’i aşırı kilolu, %7’si obez’dir.
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Şekil 7. Kuzey İrlanda’da Şehir ve Kırsal bölgelerde yaşayan 2-10 yaş arası Erkek ve 
Kız Çocukların obezite ve Aşırı Kiloluluk Oranları

Amerika

Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan Ame-
rika sonuçlara göre; ülkedeki 2-19 yaş ara-
lığındaki şehir’de yaşayan erkek çocukların 
%30,2’si aşırı kilolu (obezdahil) olarak bu-
lunmuştur. Kırsal bölgelerde yaşayan 2-19 
yaş aralığındaki erkek çocukların %37,3’ü 

aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuştur. 

Ülkedeki 2-19 yaş aralığındaki şehir’de yaşa-

yan kız çocukların %28,8’i aşırı kilolu (obez-

dahil) olarak bulunmuştur. Kırsal bölgelerde 

yaşayan 2-19 yaş aralığındaki kız çocukların 

%33,7’si aşırı kilolu (obezdahil) olarak bu-

lunmuştur.
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Şekil 8. Amerika’da Şehir ve Kırsal bölgelerde yaşayan 2-19 yaş arası Erkek ve Kız Ço-
cukların obezite ve Aşırı Kiloluluk Oranları

Dünya ülkelerinin verileri, cinsiyetler, gelir 
grupları, bölge ve ülke karşılaştırılması ya-
pılmak için kullanılacaktır. 

5-19 Kız ve Erkek çocuklar arasında, aşırı 
kilolu olma (obezite dahil) yaygınlık oranın 
incelendiği birinci analizde, her iki cinsiyete 
ortak bakıldığında yıllar arasında bir farklılık 
olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizin 
sonucunda olasılık (sig) değeri 0,05 sınır de-
ğerinden daha küçük çıkmıştır. Analize ait te-
mel hipotez olan yıllar arasında farklılık yok-
tur önermesi red edilecektir. Her iki cinsiyete 

ortak bakıldığında yıllar arasında farklılık 
bulunmaktadır.

5-19 Kız ve Erkek çocuklar ayrı olarak ince-
lenmiştir. Bu iki analizde yıllar arasında fark-
lılık olup olmadığı incelenecektir. Analize 
ait olasılık (sig) değeri 0,05 sınır değerinden 
daha küçüktür. Bu sebeple temel hipotez olan 
yıllar arasında farklılık yoktur önermesi red 
edilecektir. 5-19 Kız ve Erkek çocuklarda aşı-
rı kiloluluk yaygınlık oranı yıllara göre fark-
lılaşmaktadır.
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Tablo 1. Obezite Yaygınlık – Yıllara Göre Farklılık Araştırması

ANOVA

Sum of Squ-
ares

df MeanSquare F Sig.

BothGender BetweenGroups 6900,213 26 265,393 2,979 ,000

WithinGroups 43294,451 486 89,083   

Total 50194,663 512    

Female BetweenGroups 4896,947 26 188,344 2,167 ,001

WithinGroups 42248,763 486 86,932   

Total 47145,710 512    

Male BetweenGroups 9045,606 26 347,908 3,575 ,000

WithinGroups 47290,136 486 97,305   

Total 56335,741 512    

Gelir gruplarına (Low-income, Lower-midd-
le-income, Upper-middle-income, High-
income), göre gruplar arasında aşırı kiloluluk 
yaygınlık oranı açısından farklılık olup olma-
dığı incelenmiştir. Yapılan analizin sonucun-
da olasılık (sig) değeri 0,05 sınır değerinden 

daha küçük çıkmıştır. Analize ait temel hipo-
tez olan gelir grupları arasında farklılık yok-
tur önermesi red edilecektir. Her iki cinsiyete 
ortak bakıldığında gelir grupları arasında aşı-
rı kiloluluk yaygınlığı açısından farklılık bu-
lunmaktadır.

Tablo 2. Obezite Yaygınlık – Gelir Gruplarına Göre Farklılık Araştırması
Man Whitney U

Sum of Squares df MeanSquare

BetweenGroups 8575,212 3 2858,404 176,424 ,000

WithinGroups 1684,993 104 16,202   

Total 10260,205 107    

Bölgelere (Africa, Americas, South-East 
Asia, Europe, EasternMediterranean, Wes-
tern Pacific) göre gruplar arasında aşırı ki-
loluluk yaygınlık oranı açısından farklılık 
olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analizin 
sonucunda olasılık (sig) değeri 0,05 sınır de-

ğerinden daha küçük çıkmıştır. Analize ait 
temel hipotez olan bölgeler arasında farklılık 
yoktur önermesi red edilecektir. Her iki cin-
siyete ortak bakıldığında bölgeler arasında 
aşırı kiloluluk yaygınlığı açısından farklılık 
bulunmaktadır.
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Tablo 3. Obezite Yaygınlık – Bölgelere Göre Farklılık Araştırması
Man Whitney U

Sum of 
Squares

df MeanSqu-
are

BetweenGroups 9692,765 5 1938,553 125,780 ,000

WithinGroups 2404,307 156 15,412   

Total 12097,073 161    

Ülkelere göre gruplar arasında aşırı kiloluluk 
yaygınlık oranı açısından farklılık olup olma-
dığı incelenmiştir. Yapılan analizin sonucun-
da olasılık (sig) değeri 0,05 sınır değerinden 
daha küçük çıkmıştır. Analize ait temel hi-

potez olan bölgeler arasında farklılık yoktur 
önermesi red edilecektir. Her iki cinsiyete 
ortak bakıldığında ülkeler arasında aşırı ki-
loluluk yaygınlığı açısından farklılık bulun-
maktadır.

Tablo 4. Obezite Yaygınlık – Ülkelere Göre Farklılık Araştırması
ANOVA

Sum of Squares df MeanSquare F Sig.

BetweenGroups 41746,658 18 2319,259 135,619 ,000

WithinGroups 8448,005 494 17,101   

Total 50194,663 512    

5-19 Kız çocuklarına ait, aşırı kilolu olma 
(obezite dahil) trend analizi

Önceki analizlerde tanımlandığı gibi, yıl-
lar arasında aşırı kilolu (obezite dahil) olma 
durumu farklılık göstermektedir. Regresyon 
analizi sonuçlarına göre, 5-19 yaş kız çocuk-
larında tüm ülkelerde yıllara göre aşırı kilolu 
(obezite dahil) olma durumu artış göstermek-
tedir. Buna göre;

•	 Arjantin’deki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,64 artış göstermektedir.

•	 Avusturalya’daki aşırı kilolu kız çocukla-
rı her yıl, %1,76artış göstermektedir.

•	 Brezilya’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,29 artış göstermektedir.

•	 Kanada’daki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %1,59 artış göstermektedir.

•	 Çin’deki aşırı kilolu kız çocukları her yıl, 
%0,73 artış göstermektedir.

•	 Fransa’daki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %1,49 artış göstermektedir.
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•	 Almanya’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,28 artış göstermektedir.

•	 Hindistan’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %0,21 artış göstermektedir.

•	 Endonezya’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %0,54 artış göstermektedir.

•	 İtalya’daki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %1,74 artış göstermektedir.

•	 Japonya’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %0,64 artış göstermektedir.

•	 Kore’deki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %0,73 artış göstermektedir.

•	 Meksika’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,75 artış göstermektedir.

•	 Rusya’daki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %0,84 artış göstermektedir.

•	 Güney Afrika’daki aşırı kilolu kız çocuk-
ları her yıl, %1,01 artış göstermektedir.

•	 Türkiye’deki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,37 artış göstermektedir.

•	 Birleşik Krallık’taki aşırı kilolu kız ço-
cukları her yıl, %1,73 artış göstermekte-
dir.

•	 Birleşik Devletler’deki aşırı kilolu kız 
çocukları her yıl, %2,10 artış göstermek-
tedir.
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Tablo 5. Ülkeler Bazında 5-19 Kız Çocuklarına Ait Trend Analizi

DependentVariable IndependentVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Arjantin @TREND 1.645202 0.156610 10.50511 0.0000

Avusturalya @TREND 1.764619 0.175014 10.08272 0.0000

Brezilya @TREND 1.292598 0.102114 12.65837 0.0000

Kanada @TREND 1.597113 0.151793 10.52165 0.0000

Çin @TREND 0.735091 0.018548 39.63259 0.0000

Fransa @TREND 1.490002 0.137752 10.81652 0.0000

Almanya @TREND 1.289937 0.126311 10.21242 0.0000

Hindistan @TREND 0.213046 0.005408 39.39772 0.0000

Endonezya @TREND 0.549911 0.012751 43.12771 0.0000

İtalya @TREND 1.745009 0.154271 11.31133 0.0000

Japonya @TREND 0.647154 0.064799 9.987103 0.0000

Kore @TREND 0.736430 0.039884 18.46418 0.0000

Meksika @TREND 1.750701 0.141129 12.40496 0.0000

Rusya @TREND 0.840703 0.070390 11.94349 0.0000

Güney Afrika @TREND 1.017449 0.025542 39.83449 0.0000

Türkiye @TREND 1.372633 0.094517 14.52261 0.0000

Birleşik Krallık @TREND 1.734382 0.174594 9.933771 0.0000

Birleşik Devletler @TREND 2.101322 0.194686 10.79338 0.0000

5-19 Erkek çocuklarına ait, aşırı kilolu olma 

(obezite dahil) trend analizi

Önceki analizlerde tanımlandığı gibi, yıl-

lar arasında aşırı kilolu (obezite dahil) olma 

durumu farklılık göstermektedir. Regresyon 

analizi sonuçlarına göre, 5-19 yaş erkek ço-

cuklarında tüm ülkelerde yıllara göre aşırı 

kilolu (obezite dahil) olma durumu artış gös-

termektedir. Buna göre;

•	 Arjantin’deki aşırı kilolu erkek çocuk-

ları her yıl, %1,99 artış göstermektedir.

•	 Avusturalya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-

ları her yıl, %1,86 artış göstermektedir.

•	 Brezilya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-

ları her yıl, %1,35 artış göstermektedir.

•	 Kanada’daki aşırı kilolu erkek çocuk-

ları her yıl, %1,76 artış göstermektedir.
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•	 Çin’deki aşırı kilolu erkek çocukla-
rı her yıl, %1,19 artış göstermektedir.

•	 Fransa’daki aşırı kilolu erkek çocukla-
rı her yıl, %1,63 artış göstermektedir.

•	 Almanya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %1,46 artış göstermektedir.

•	 Hindistan’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %0,24 artış göstermektedir.

•	 Endonezya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %0,58 artış göstermektedir.

•	 İtalya’daki aşırı kilolu erkek çocukla-
rı her yıl, %2,06 artış göstermektedir.

•	 Japonya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %0,94 artış göstermektedir.

•	 Kore’deki aşırı kilolu erkek çocukla-
rı her yıl, %1,18 artış göstermektedir.

•	 Meksika’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %1,76artış göstermektedir.

•	 Rusya’daki aşırı kilolu erkek çocukla-
rı her yıl, %1,07 artış göstermektedir.

•	 Güney Afrika’daki aşırı kilolu erkek ço-
cukları her yıl, %0,57artış göstermektedir.

•	 Türkiye’deki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %1,33artış göstermektedir.

•	 Birleşik Krallık’taki aşırı kilolu erkek ço-
cukları her yıl, %1,64 artış göstermektedir.

•	 Birleşik Devletler’deki aşırı kilolu erkek 
çocukları her yıl, %2,28 artış göstermek-
tedir.
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Tablo 6. Ülkeler bazında 5-19 Erkek Çocuklarına Ait Trend Analizi

DependentVariable IndependentVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Arjantin @TREND 1.993340 0.158497 12.57655 0.0000

Avusturalya @TREND 1.863683 0.170537 10.92829 0.0000

Brezilya @TREND 1.350895 0.081051 16.66713 0.0000

Kanada @TREND 1.768489 0.155516 11.37177 0.0000

Çin @TREND 1.193050 0.027356 43.61256 0.0000

Fransa @TREND 1.631060 0.152786 10.67542 0.0000

Almanya @TREND 1.469908 0.138685 10.59891 0.0000

Hindistan @TREND 0.241687 0.006624 36.48710 0.0000

Endonezya @TREND 0.584180 0.010210 57.21442 0.0000

İtalya @TREND 2.064457 0.192979 10.69783 0.0000

Japonya @TREND 0.948589 0.102534 9.251497 0.0000

Kore @TREND 1.184761 0.055459 21.36267 0.0000

Meksika @TREND 1.765215 0.133991 13.17415 0.0000

Rusya @TREND 1.076584 0.080849 13.31601 0.0000

Güney Afrika @TREND 0.579665 0.028826 20.10932 0.0000

Türkiye @TREND 1.331688 0.064293 20.71294 0.0000

Birleşik Krallık @TREND 1.649411 0.153062 10.77610 0.0000

Birleşik Devletler @TREND 2.287534 0.196458 11.64389 0.0000

2004 yılında, IOTF kriterlerine göre, dünya-
daki 5-17 yaş aralığındaki çocukların yakla-
şık %10’u aşırı kilolu ve bunun da %2-3’ü 
Obez (Lobstein et al., 2004) olarak bulun-
muştur. 

•	 Obezite yaygınlık sonuçları, Afrika 
ve Asya’nın bir bölümünde %5’in al-
tında, Avrupa’da %20’nin üzerinde, 
Amerika’da ve bazı Ortadoğu ülkelerin-
de %30’un üzerinde bulunmaktadır. 

•	 Amerika erkek ve kız çocuklardaki obe-
zite oranı açısından en yüksek seviye 
olan %41,7’nin üstünde bulunmaktadır.

•	 En son yapılan ölçüm sonuçlarına göre 
Türkiye’de, erkek çocuklarının %16’sı, 
kız çocuklarının ise %16,4’ü aşırı kilolu 
(obezite dâhil) olarak bulunmuştur.

•	 8-12 yaş aralığındaki Erkek çocuklarının 
%10,5’i aşırı kilolu ve %4,5’i Obez ola-
rak bulunmuştur. 15-17 yaş aralığındaki 
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Erkek çocuklarının %4,9’u aşırı kilolu ve 
%7,4’ü Obez olarak bulunmuştur.

•	 8-12 yaş aralığındaki Kız çocuklarının 
%11,8’i aşırı kilolu ve %4,2’si Obez ola-
rak bulunmuştur. 15-17 yaş aralığındaki 
Kız çocuklarının %8,8’i aşırı kilolu ve 
%2’si Obez olarak bulunmuştur.

•	 Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrı-
lan sonuçlara göre; Rusya’daki 6-9 yaş 
aralığındaki kırsal bölgelerde yaşayan 
çocukların %18’i aşırı kilolu, %16,4’ü 
obez’dir. Şehir’de yaşayan 6-9 yaş aralı-
ğındaki çocukların %17,3’ü aşırı kilolu, 
%12,3’ü obez’dir.

•	 Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan 
sonuçlara göre; Çin’deki 7-18 yaş ara-
lığındaki şehir’de yaşayan çocukların 
%15,2’si aşırı kilolu, %7,6’sı obez’dir. 
Kırsal bölgelerde yaşayan 7-18 yaş ara-
lığındaki çocukların %12,4’ü aşırı kilolu, 
%5’i obez’dir.

•	 Schleswig-Holstein eyaletindeki çocuk-
ların %11’i aşırı kilolu (obezdahil) ola-
rak bulunmuştur. Hamburg eyaletindeki 
çocukların %11,8’i aşırı kilolu (obezda-
hil) olarak bulunmuştur. Mecklenburg-
Vorpommern eyaletindeki çocukların 
%13,6’sı aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur. Berlin eyaletindeki ço-
cukların %12’si aşırı kilolu (obezdahil) 
olarak bulunmuştur. Brandenburg eya-
letindeki çocukların %11,5’i aşırı kilolu 

(obezdahil) olarak bulunmuştur. Nieder-
sachsen eyaletindeki çocukların %11,4’ü 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulun-
muştur. Sachsen eyaletindeki çocukların 
%9,4’ü aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur. Nordrhein-Westfalen eya-
letindeki çocukların %11,3’ü aşırı kilolu 
(obezdahil) olarak bulunmuştur. Hessen 
eyaletindeki çocukların %11,3’ü aşırı 
kilolu (obezdahil) olarak bulunmuştur. 
Rheinland-Pfalz eyaletindeki çocukların 
%10,1’i aşırı kilolu (obezdahil) olarak 
bulunmuştur. Thuringen eyaletindeki ço-
cukların %7,2’si aşırı kilolu (obezdahil) 
olarak bulunmuştur. Saarland eyaletinde-
ki çocukların %11,7’si aşırı kilolu (obez-
dahil) olarak bulunmuştur. Baden-Würt-
tenberg eyaletindeki çocukların %9,3’ü 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuş-
tur. Bayern eyaletindeki çocukların %9’u 
aşırı kilolu (obezdahil) olarak bulunmuş-
tur.

•	 Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan 
Kuzey İrlanda sonuçlara göre; ülkede-
ki 2-10 yaş aralığındaki şehir’de yaşa-
yan çocukların %21’i aşırı kilolu, %4’ü 
obez’dir. Kırsal bölgelerde yaşayan 2-10 
yaş aralığındaki çocukların %18’i aşırı 
kilolu, %7’si obez’dir.

•	 Şehir ve Kırsal bölgeler olarak ayrılan 
Amerika sonuçlara göre; ülkedeki 2-19 
yaş aralığındaki şehir’de yaşayan erkek 
çocukların %30,2’si aşırı kilolu (obezda-
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hil) olarak bulunmuştur. Kırsal bölgeler-
de yaşayan 2-19 yaş aralığındaki erkek 
çocukların %37,3’ü aşırı kilolu (obezda-
hil) olarak bulunmuştur. Ülkedeki 2-19 
yaş aralığındaki şehir’de yaşayan kız ço-
cukların %28,8’i aşırı kilolu (obezdahil) 
olarak bulunmuştur. Kırsal bölgelerde 
yaşayan 2-19 yaş aralığındaki kız ço-
cukların %33,7’si aşırı kilolu (obezdahil) 
olarak bulunmuştur.

•	 Her iki cinsiyete ortak bakıldığında yıllar 
arasında farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, 
5-19 Kız ve Erkek çocuklarda aşırı kilo-
luluk yaygınlık oranı yıllara göre farklı-
laşmaktadır.

•	 Her iki cinsiyete ortak bakıldığında gelir 
grupları arasında aşırı kiloluluk yaygınlı-
ğı açısından farklılık bulunmaktadır.

•	 Her iki cinsiyete ortak bakıldığında böl-
geler arasında aşırı kiloluluk yaygınlığı 
açısından farklılık bulunmaktadır.

•	 Her iki cinsiyete ortak bakıldığında ül-
keler arasında aşırı kiloluluk yaygınlığı 
açısından farklılık bulunmaktadır.

•	 Arjantin’deki aşırı kilolu kız çocukla-
rı her yıl, %1,64 artış göstermektedir. 
Avusturalya’daki aşırı kilolu kız çocuk-
ları her yıl, %1,76artış göstermektedir. 
Brezilya’daki aşırı kilolu kız çocukları 
her yıl, %1,29 artış göstermektedir. Ka-
nada’daki aşırı kilolu kız çocukları her 

yıl, %1,59 artış göstermektedir. Çin’deki 
aşırı kilolu kız çocukları her yıl, %0,73 
artış göstermektedir. Fransa’daki aşırı 
kilolu kız çocukları her yıl, %1,49 artış 
göstermektedir. Almanya’daki aşırı kilo-
lu kız çocukları her yıl, %1,28 artış gös-
termektedir. Hindistan’daki aşırı kilolu 
kız çocukları her yıl, %0,21 artış göster-
mektedir. Endonezya’daki aşırı kilolu kız 
çocukları her yıl, %0,54 artış göstermek-
tedir. İtalya’daki aşırı kilolu kız çocuk-
ları her yıl, %1,74 artış göstermektedir. 
Japonya’daki aşırı kilolu kız çocukla-
rı her yıl, %0,64 artış göstermektedir. 
Kore’deki aşırı kilolu kız çocukları her 
yıl, %0,73 artış göstermektedir. Meksi-
ka’daki aşırı kilolu kız çocukları her yıl, 
%1,75 artış göstermektedir. Rusya’daki 
aşırı kilolu kız çocukları her yıl, %0,84 
artış göstermektedir. Güney Afrika’daki 
aşırı kilolu kız çocukları her yıl, %1,01 
artış göstermektedir. Türkiye’deki aşırı 
kilolu kız çocukları her yıl, %1,37 artış 
göstermektedir. Birleşik Krallık’taki aşırı 
kilolu kız çocukları her yıl, %1,73 artış 
göstermektedir. Birleşik Devletler’deki 
aşırı kilolu kız çocukları her yıl, %2,10 
artış göstermektedir.

•	 Avusturalya’daki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %1,86 artış göstermektedir. 
Brezilya’daki aşırı kilolu erkek çocukları 
her yıl, %1,35 artış göstermektedir. Ka-
nada’daki aşırı kilolu erkek çocukları her 
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yıl, %1,76 artış göstermektedir. Çin’deki 
aşırı kilolu erkek çocukları her yıl, %1,19 
artış göstermektedir. Fransa’daki aşırı ki-
lolu erkek çocukları her yıl, %1,63 artış 
göstermektedir. Almanya’daki aşırı ki-
lolu erkek çocukları her yıl, %1,46 artış 
göstermektedir. Hindistan’daki aşırı ki-
lolu erkek çocukları her yıl, %0,24 artış 
göstermektedir. Endonezya’daki aşırı ki-
lolu erkek çocukları her yıl, %0,58 artış 
göstermektedir. İtalya’daki aşırı kilolu er-
kek çocukları her yıl, %2,06 artış göster-
mektedir. Japonya’daki aşırı kilolu erkek 
çocukları her yıl, %0,94 artış göstermek-
tedir. Kore’deki aşırı kilolu erkek çocuk-
ları her yıl, %1,18 artış göstermektedir. 
Meksika’daki aşırı kilolu erkek çocukları 
her yıl, %1,76artış göstermektedir. Rus-
ya’daki aşırı kilolu erkek çocukları her 
yıl, %1,07 artış göstermektedir. Güney 
Afrika’daki aşırı kilolu erkek çocukları 
her yıl, %0,57artış göstermektedir. Tür-
kiye’deki aşırı kilolu erkek çocukları her 
yıl, %1,33artış göstermektedir. Birleşik 
Krallık’taki aşırı kilolu erkek çocukları 
her yıl, %1,64 artış göstermektedir. Bir-
leşik Devletler’deki aşırı kilolu erkek 
çocukları her yıl, %2,28 artış göstermek-
tedir.

SONUÇ

Çalışma sonunda Dünya’da hızla yaygınlaşan 
aşırı kilolu olmak ve obezite sorununun yıllar 
bazında artış gösterdiği ve bu artışın kız ço-

cuklarda daha çok İtalya, Avustralya, Birleşik 
Krallık, Birleşik Devletler ve Meksika’da, er-
kek çocuklarda ise daha çok Kanada, Fransa, 
Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Bir-
leşik Devletlerde olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır.  Türkiye’de de aşırı kilolu kız çocuklarda 
artış oranının %1,37, erkek çocuklarda %1,33 
ile ciddi oranlara ulaştığı saptanmıştır. Ayrıca 
farklı değişkenler açısından bakıldığında ise 
her iki cinsiyet açısından yıllar arasında fark-
lılık bulunmuştur. 5-19 Kız ve Erkek çocuk-
larda aşırı kiloluluk yaygınlık oranı yıllara 
göre farklılaşmaktadır. Gelir grupları arasın-
da ise, bölgeler arasında ve ülkeler arasında 
aşırı kiloluluk yaygınlığı açısından farklılık 
saptanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili yet-
kili birimlerin küçük yaştan itibaren düzenli 
beslenme ve spor ilişkisinin tüm boyutları ile 
ortaya koyulmasının ve toplum bireylerini 
obezite sorunu ile karşı karşıya bırakan ne-
denlerin saptanarak gerekli önlemlerin alın-
masının oldukça önemli olduğu söylenebilir.    

ÖNERİLER

Çocukların belirli aralıklarla düzenli olarak 
antropometrik ölçümleri alınmalı ve gerekli 
takip yapılmalı, 

Çocukların beslenme alışkanlıkları ve fiziksel 
aktivite durumları birlikte değerlendirilmeli, 

Proaktif yaklaşım doğrultusunda aileler, okul 
yönetimleri ve öğretmenler bilgilendirilmeli, 
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Okullarda okul çalışanları ve öğrencilere yö-
nelik bilgilendirici eğitimler düzenlenmeli, 

Aile hekimliklerinde rutin kontroller esna-
sında çocukların beslenme durumları küçük 
yaşlardan itibaren anne ile birlikte değerlen-
dirilmeli, 

Çocukların okullardaki beslenme durumları 
ve ders içi ve ders dışı etkinliklere katılım 
durumları değerlendirilmeli ve gerekli yön-
lendirmeler yapılmalı, 

Toplumda konuya ilişkin farkındalık oluştu-
racak panel, seminer, etkinlik vb. faaliyetler 
yapılması ve bu konuda ilgili bakanlıklardan 
üniversitelere, yerel yönetimlerden STK’lara 
kadar tüm kurum ve kuruluşların etkinlikleri-
nin artırılması sağlanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Today, the development of technology has pushed people into a more sedentary life. Some 
problems experienced especially in childhood expose people to bigger problems. Malnutrition 
and sedentary lifestyle in childhood cause such health problems as obesity in individuals. The 
technological advances in the world, which has become a global village, offer a more comfort-
able life for the people although its negative impact has started to be felt by threatening people’s 
health and dragging them into a sedentary life. However, with the increase of intercultural inter-
actions, nutritional culture has changed in many societies and convenience food consumption 
has started to spread rapidly. Children’s meeting with technology in a very early period has also 
reflected in their game culture, children have moved their games to technology and they have 
been left to a sedentary life. The eating habits of the children, by taking into account the parental 
attitudes, have also moved away from breakfast and home meals and evolved into ready-to-eat 
foods and snacks, expressed as junk food. The issue of being overweight and obesity spreading 
rapidly in the world and in our country should receive attention in every platform, the society 
consciousness regarding this matter must be increased, the relevant institutions should take the 
necessary precautions and it should be fought against this problem. In this sense, this study 
evaluates the nutrition problems of childhood and accompanying the health problem of obe-
sity, which is one of today’s most common health problems. Data obtained from the secondary 
data were evaluated in the study and transnational assessments were performed by using basic 
statistics. Data belonging to the analysis were provided from the websites of worldobesity.org 
(https://www.worldobesity.org/data) and Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat). Within the 
scope of the analysis, the countries below (US, Germany, England, Russia and Turkey) were 
evaluated in detail and data obtained from other countries were used to understand whether 
there was a difference by sex, region, country and income. All analyses were conducted via 
SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) and Eviews 18.0. The value of p<0.05 was 
considered while calculating the intergroup statistical differences. Anova and Mann Whitney 
U were used to determine whether there was a difference between the groups. Future predic-
tions were also made with Regression analyses. According to the study, the obesity prevalence 
results are below 5% in Africa and a part of Asia, above 20% in Europe and above 30% in US 
and some Middle East countries. US has a mean above 41.7% which is the highest level in 
terms of obesity in girls. In Turkey, it has been found that 16% of boys and 16.4% of girls are 
overweight (including obesity). Examining on the basis of cities and rural regions, it is observed 
that children at the age group of 6-9 living in rural areas of Russia are more overweight (18%) 
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and obese (16.4%) compared to the children living in urban areas. In China, the children at the 
age group of 7-18 living in urban areas are more overweight (15.2%) and obese (7.6%). Look-
ing at the inter-state distribution of Germany, the children in Saarland (11.7%), Berlin (12%), 
Mecklenburg-Vorpommern (13.6%) and Brandenburg (11.5%) are more overweight (including 
obese) than other states. According to the results in Ireland, 21% of the children living in urban 
areas at the age group of 2-10 are more overweight and 7% of the children at the age group of 
2-10 living in rural areas are more obese. Looking at the results in US, boys (37.3%) and girls 
(33.7%) at the age group of 2-19 living in rural areas are more overweight (including obese) 
compared to those living in the urban areas. When examining in terms of different variables, 
there is a difference between years in terms of both sexes. The overweight prevalence rate in 
boys and girls at the age group of 5-19 differs by years. There is also a difference in terms of 
overweight prevalence between regions, income groups and countries. Investigating the rate of 
increase among the countries, it is as follows; 1.64% for overweight girls in Argentina, 1.76% 
for girls in Australia, 1.29% for girls in Brazil, 1.59% for girls in Canada, 0.73% for girls in 
China, 1.49% for girls in France, 1.28% for girls in Germany, 0.21% for girls in India, 0.54% 
for girls in Indonesia, 1.74% for girls in Italy, 0.64% for girls in Japan, 0.73% for girls in Korea, 
1.75% for girls in Mexico, 0.84% for girls in Russia, 1.01% for girls in South Africa, 1.37% for 
girls in Turkey, 1.73% for girls in United Kingdom and 2.10% for girls in United States. Evalu-
ating in terms of boys, the annual rate of increase in overweight boys in Australia is 1.86%, it is 
1.35% for boys in Brazil, 1.76% for boys in Canada, 1.19% for boys in China, 1.63% for boys 
in France, 1.46% for boys in Germany, 0.24% for boys in India, 0.58% for boys in Indonesia, 
2.06% for boys in Italy, 0.94% for boys in Japan, 1.18% for boys in Korea, 1.76% for boys in 
Mexico, 1.07% for boys in Russia, 0.57% for boys in South Africa, 1.33% for boys in Turkey, 
1.64% for boys in United Kingdom and 2.28% for boys in United States. It has been determined 
that the problem of being overweight and obese rapidly becoming widespread all over the world 
increases by years and this increase is more in girls in Italy, Australia, United Kingdom, United 
States and Mexico and more in boys in Canada, France, Germany, Australia, United Kingdom 
and United States. It has been found that the rate of increase in overweight girls in Turkey is 
1.37% and 1.33% in boys. In this regard, it can be said that it is very important to determine the 
relation between regular nutrition and sports since early childhood with all its dimensions by 
the authorities and to take the necessary precautions by ascertaining the reasons exposing the 
individuals to the obesity problem.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, adolesanların yazılı ve görsel 
medyanın beslenme ve fiziksel aktivite  durumuna etkisinin 
saptanması amacı ile tanımlayıcı araştırma olarak planlanıp 
yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Mayıs 
2017-Haziran 2017 tarihleri arasında Sakarya ilinde bulunan 
Sakarya Serdivan Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel Sakarya 
Uğur Değişim Anadolu Lisesi  9. Ve 10. sınıflarında öğrenim 
gören 14-17 yaş aralığında  182 öğrenci oluşturmaktadır. Bes-
lenme alışkanlıkları,  medyanın beslenme ve fiziksel aktivite 
durumuna etkisi için daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar-
dan yararlanılarak araştırmacı tarafından 25 soruluk bir anket 
düzenlenmiştir. İstatiksel hesaplamalarda SPSS 20.0 programı 
kullanılmıştır. P değerinin 0,05’ten küçük olduğu durumlarda 
gruplar arası fark anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Buna 
göre; öğrencilerin  %54,5’inin öğün atladıkları, en çok atlanı-
lan öğünün ise %63,3 ile kahvaltı olduğu tespit edilmiştir. Öğ-
rencilerin medyadan etkilenerek zayıflama ya da kilo verme 
girişiminde bulunması ile cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur (P<0,05).Öğrencilerden düzenli fiziksel aktivi-
te yapanların günlük ortalama 62,15 dakika fiziksel aktivite 
yaptıkları bulunmuştur. Sonuç: Bu konu üzerinde daha çok 
araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakla birlikte bilimsel 
çalışmalarla desteklenmiş bilgiler ışığında, adolesanların ve 
ailelerinin beslenme eğitimi ile desteklenmeleri, adolesanla-
rın yazılı ve görsel medyadaki beslenme ve diyet konularını 
bilinçli bir şekilde takip etmeleri ve adolesanların fiziksel ak-
tivite konusunda teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşünül-
mektedir.   

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Beslenme, Medya

Abstract: Aim: This research was planned and conducted as 
descriptive research aimed at determining the effect of written 
and visual media on nutrition and physical activity status of 
adolescents. Method: The sample of the research consists of 
182 students aged 14-17 who were educated in Sakarya Serdi-
van Mithatpaşa Anatolian High School and Private Sakarya 
Uğur Değişim Anatolian High School in Sakarya between 
May 2017 and June 2017. A questionnaire of 25 questions 
was prepared by the researcher, taking advantage of previous 
scientific studies on nutrition habits and the influence of the 
media on nutrition and physical activity. SPSS version 20.0 
program was used in the statistical calculations.In cases where 
the P value was less than 0.05, the difference between the 
groups was considered significant. Results: According to this; 
, it was determined that 54.5% of the students skipped meals 
and the most skipped meals were breakfast with 63.3%.There 
was a significant difference between the genders (P <0,05) 
with studentss attempting to weaken or lose weight by being 
influenced by the media. It has been found that the average 
physical activity of the students is 62,15 minutes per day..
Conclusion: While more research on this subject is needed, 
it is thought that it will be beneficial to support the adoles-
cents and their families with nutrition education in the light 
of the information supported by scientific studies, to educate 
the adolescents on nutrition and diet in the written and visual 
media consciously and to encourage the adolescents about 
physical activity.

Key Words: Adolescence, Nutrition, Media
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GİRİŞ

Adolesan, Latincede “gelişmek, olgunluk” 
anlamına gelen “adolescere” kelimesinden 
gelmektedir  (Köse, 2011:3).  Adolesan dö-
nemi; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden deği-
şikliklerin yaşandığı, çocukluktan yetişkinli-
ğe geçiş dönemidir (Özcebe, 2002:374-377). 
Dünya Sağlık Örgütü, 10-19 yaş grubunu 
adolesan olarak tanımlamaktadır (Demire-
zen ve Coşansu, 2005:174-178).  Adolesanlar 
dünya nüfusunun %20’sini oluşturmaktadır 
(WHO, 2005:1).

Çocuk ve adolesanlarda zihinsel ve fiziksel 
gelişim uygun bir beslenme ile ilişkilidir. Bi-
reylerin adolesan dönemindeki beslenmeleri 
onların sağlıklarını ve gelecekteki çalışma 
kapasitelerini de etkilemektedir (Jusupovic at 
al., 2004:6). Çocukluktan adolesan dönemine 
geçişteki bir gencin iyi beslenmesine potansi-
yel olarak engel olan, iştahsızlık ile doymama 
gibi beslenme bozukluklarının ortaya çıkma-
sıdır. İştahsızlık nevrozuna benzer olarak aşı-
rı yeme isteği olarak ortaya çıkan, çok yeme 
nevrozunun ki telafi edici davranışlar olarak 
kusma, diyet haplarını kötüye kullanma ve 
aşırı egzersiz, teşhisi zor olsa da fiziksel ve 
duygusal olarak adolesan dönemdeki birey 
için tahrip edici sonuçlara neden olabilir. Her 
iki bozuklukla da en iyi şekilde tıp, psikoloji 
ve beslenme uzmanlarından oluşan bir grup 
tarafından çok disiplinli bir yöntemle müca-
dele edilebilir (Seidenfeld et al., 2004:155-
161). Yapılan çalışmalarda adolesan dönemde 

obezite sıklığının geçmiş yıllara oranla arttığı 
belirtilmektedir (Harris, 1997:45-53). Ame-
rikada; sigara kullanımı, perhiz ve egzersiz 
yapmama en çok görülen, ancak engellenebi-
lir ölüm sebebidir. Lise öğrencilerinin %23’ü 
sigara içmekte, pek çok genç de 2010 yılına 
kadar sağlıklı insan statüsünde, spor yapan 
veya sağlıklı beslenen kişi tanımları içinde 
yer almamaktadır (Wilson et al., 2005:872-
879). Araştırmalar; adolesanların bir yılda ha-
zır gıda restoranlarında doğrudan 5.4 milyar 
dolardan fazla ve marketlerde de 9.6 milyar 
dolardan fazla para harcadığını göstermekte-
dir. Otomatik makinelerden gıda satın alma 
ergenlerin beslenmelerinin % 3‟üne karşılık 
gelmektedir ve her yıl adolesanlar tarafından 
otomatik makinelerden 736 milyon dolar har-
cama yapılır. Ne yazık ki, otomatik makine 
satışlarının %78’i okullarda gerçekleşir (Spe-
ar, 2002;23-29). Adolesanların beslenme alış-
kanlıklarının oluşmasında birincil faktörler, 
kişisel yeme seçimleri, ailenin yeme biçimi 
ve anne babanın yemek seçimi konusunda 
model olması, ikincil faktörler ise medya ve 
toplum normlarıdır (Neumark-Sztainer et al., 
2005:2). 

Adolesan dönemde,  boy uzaması, ağırlık ar-
tışı, kas ve cinsel gelişim ile birlikte, besin ve 
enerji ihtiyacı da artmaktadır (WHO, 2006:16-
17). Bu dönemde alınan enerjinin; %55.0-
%60.0’ının karbonhidratlardan, %12.0-14.0 
kadarının proteinlerden, %30.0’unun yağlar-
dan gelmesi alınan enerjinin dengeli olma-
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sı bakımından önemlidir (Balkış, 2011:13). 
Adolesanlarda hızlı iskelet gelişimi için D 
vitaminine ve yeni hücre gelişimi için A, C 
ve E vitaminlerine ve doku sentezinin artma-
sıyla B6 ve B12 vitaminlerine de ihtiyaç art-
maktadır. Adolesanlar tiamin, riboflavin ve 
niasine yüksek enerji ihtiyaçlarından dolayı 
fazla miktarda gereksinim duyarlar (Köse, 
2011:11). Adolesan dönemde bireyin aldığı 
tüm mineraller artırılmalıdır. Adolesanların 
hızlı gelişim sırasında diğer yaşlara göre iki 
kat kalsiyum, demir, çinko, magnezyum tü-
kettiği bulunmuştur (Gümüş, 2009: 29).

Medya; bir topluma; mesaj ve bilgilerin sak-
lanması, uzaktan iletilmesi ve kültürel-siyasi 
pratiklerin güncelleştirilmesi yönündeki üç 
temel işlevi tamamen ya da kısmen yerine 
getirme olanağını sağlayan bütün iletişim 
sistemleridir (Yeşilşerit, 2012:40). Son on 
yılda medyada sağlık, beslenme ve hastalık 
haberlerinde tam bir patlama yaşanmaktadır 
(Demir, 2008:1). Sağlıkla ilgili yayınlanan 
çeşitli haberler arasında, magazinsel sağlık 
haberleri, bir hastalığın tanı ve tedavi yön-
temlerinin anlatılması, yeni tedavi yöntem-
lerinin kamuoyuna duyurulması, tıbbi uy-
gulamalar karşısında mağdur duruma düşen 
hastalar önemli bir bölümü oluşturmaktadır 
(Kaytaz ve Tütüncü, 2010:396-372). Medya-
nın besin seçimini etkileyen güçlü bir baskı 
etkisi vardır (ADA, 2002:100-108). Yapılan 
bir çalışmaya göre, Amerika’da beslenme 
bilgisi elde etmek amacıyla en sık tercih edi-

len medya aracının magazin dergileri olduğu 
saptanmıştır. Kullanılan ikinci kaynağın ise 
televizyon programları olduğu bildirilmiştir 
(Tutar, 2012:18). Bilgi kirliğinin oluşması, 
medya araçlarında yer alan haber ve bilgile-
rin bilimsel dayanaklara dayanmamasından 
kaynaklanmaktadır (Anonymous, 2002:260-
266). Beslenme konusunda halkın eğitimine 
katkı da bulunmada, topluma doğru ve gerçek 
beslenme bilgilerinin aktarılmasında ve doğ-
ru beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında 
basınla daha yoğun iletişim ve iş  birliği için-
de olma gereği ortaya çıkmaktadır (Demir, 
2008:295). 

AMAÇ

Bu araştırma Sakarya ilinde bulunan iki farklı 
lisede öğrenim gören öğrencilerin; beslenme 
alışkanlıklarını saptamak, antropometrik öl-
çümlerini belirlemek ve yazılı ve görsel med-
yanın; beslenme ve fiziksel aktivite durumu-
na etkisini incelemek amacı ile tanımlayıcı 
tipte yapılmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın evrenini; Sakarya ilinin Adapa-
zarı ve Serdivan ilçelerinde bulunan Sakarya 
Serdivan Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel 
Sakarya Uğur Değişim Anadolu Lisesi  9. Ve 
10. sınıflarında öğrenim gören toplam 340 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmayı Sakar-
ya Serdivan Mithatpaşa Anadolu Lisesinden 
120 öğrenci ve ve Özel Sakarya Uğur Deği-
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şim Anadolu Lisesinden 62 öğrenci olmak 
üzere toplam 182 öğrenci temsil etmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma Mayıs 2017-Haziran 2017 tarih-
leri arasında Sakarya ilinin Adapazarı ve Ser-
divan ilçelerinde bulunan Sakarya Serdivan 
Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel Sakarya 
Uğur Değişim Anadolu Lisesi  9. Ve 10. sı-
nıflarında öğrenim gören 182 öğrenci üzerin-
de yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini bu 
okulların 9. ve 10. sınıflarında öğrenim gören 
340 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklem büyüklüğü %95 olasılıkla, d=0,05 
sapma ile evrendeki eleman sayısı bilindiği 
için (S=340) için “n = N. r². p. q / d². (N – 1) 
+ r². p. q” formülü ile en az 182 olarak bulun-
muştur.  

Araştırmada, gönüllü olarak katılmayı kabul 
eden bireylere araştırmacı tarafından hazırla-
nan 25 soruluk anket formu yüz yüze görüş-
me yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırma için 
Haliç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu‘ndan 122 sayılı ve 
22.04.2017 tarihli “ Etik Kurul Onayı” alın-
mıştır. Bireylerden araştırmaya gönüllü katıl-
dıklarına dair yazılı onay formu alınmıştır.

Öğrencilere uygulanan anket formu dört bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde 
katılımcıların yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, 
vücut ağırlığı bilgileri sorgulanmıştır. İkinci 
bölümde beslenme alışkanlıkları, üçüncü bö-
lümde medya alışkanlıklarının beslenme üze-

rine etkileri, dördüncü bölümünde ise fiziksel 
aktivite durumları sorgulanmıştır. İlgili okul 
müdürleriyle ön görüşmeler yapılarak okulla-
rında anket uygulamak için uygun zaman be-
lirlenmiştir. Anket formu, araştırmaya katılan 
öğrencilere bizzat araştırmacı gözetiminde 
uygulanmıştır. Anketle ilgili gerekli açıkla-
malar öğrencilere yapılmış, araştırmaya ka-
tılan öğrencilerin sorulara doğru ve tarafsız 
cevap verdikleri kabul edilmiştir. 

Katılımcıların ağırlık ve boy uzunlukları kul-
lanılarak beden kütle indeksleri (BKI) hesap-
lanmıştır. Adolesan dönemde BKI değerlen-
dirmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün öner-
diği persentil tabloları kullanılmıştır. Buna 
göre BKI düzeyleri; 5 persentilin altı zayıf, 5 
persentil ve üzeri ile 85 persentilin altı ideal 
kiloda, 85 persentil ve üzeri ile 95 persentilin 
altı fazla kilolu, 95 persentil ve üstü obez ola-
rak değerlendirilmiştir (WHO,2009).

Verilerin İstatiksel Olarak Değerlendiril-
mesi

Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde 
Windows ortamında SPSS (Statistical Prog-
rame For Social Sciences) 20 programı kulla-
nılmıştır. Anketteki tüm sorulara ve önerme-
lere verilen cevaplara ait frekans (n) ve yüzde 
(%) dağılımlar hesaplanmıştır. Bu dağılımlar 
tablolar ile gösterilmiştir. Okullarda bulunan 
öğrenciler yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve 
okullarına göre değerlendirilip, verileri ana-
liz edilmiştir. Cinsiyetler ve okullar arası far-
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kın analizinde ki karetesti ve mann whitney 
u testi kullanılmıştır. Farklılıkların test edil-
mesi için 0,05 anlamlılık düzeyi alınmıştır. 
Ayrıca ortalama (x), standart hata, minimum 
ve maksimum değerler gibi tanımlayıcı ista-
tistiklerden de yararlanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLIKLARI

Bu araştırma sadece Sakarya ilinin Adapazarı 
ve Serdivan ilçelerinde bulunan Sakarya Ser-
divan Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel Sa-
karya Uğur Değişim Anadolu Lisesi  9. ve 10. 
öğrencileriyle sınırlandırılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya, Sakarya ilinin Adapazarı ve 
Serdivan ilçelerinde bulunan Sakarya Serdi-
van Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel Sa-
karya Uğur Değişim Anadolu Lisesi 9. ve 10. 

sınıflarında öğrenim gören toplam 182 kişi 
katılmıştır. 182 kişinin % 53,8’ini kızlar , % 
46,2’sini erkekler oluşturmaktadır. Araştırma-
nın     % 52,2’sini 15 yaşındakiler, %42,9’unu 
16 yaşındakiler, %3,3’ünü 14 yaşındakiler, 
%3’ ünün 17 yaşındakiler oluşturmaktadır. 
Katılımcıların yaş ortalaması:15,53 olarak 
bulunmuştur. Öğrencilerin antropometrik öl-
çümlerine ilişkin bilgilere göre adolesanların; 
vücut ağırlık ortalamalarının 61,12±0,91 kg, 
boy uzunluk ortalamalarının 168,78±0,66 
cm ve beden kütle indeks ortalamalarının 
22,35±0,94  olduğu saptanmıştır.

Araştırmada kız öğrencilerin; %11,2’sinin 
fazla kilolu ve %8,2’sinin obez olduğu görü-
lürken, erkek öğrencilerin; %13,1’inin fazla 
kilolu ve %16,7’sinin obez olduğu görülmek-
tedir (Tablo 1).

Tablo 1. Adolesanların Persentil Değerlerinin Cinsiyetlere Göre Sınıflandırılması

Cinsiyetin (BKI) 
Değerlerine Göre 
Sınıflaması

Zayıf
(<5 persentil)

İdeal Kiloda
(5th -85 per-
sentil arası)

Fazla Kilolu
(85th - <95 

persentil arası)

Obez
(>95 persen-

til)

Toplam

n % n % n % n % n % P*

Kız 11 11,2 68 69,4 11 11,2 8 8,2 98 53,8 0,317

Erkek 9 10,7 50 59,5 11 13,1 14 16,7 84 46,2

Toplam 20 11,0 118 64,8 22 12,08 22 12,08 182 100,0

*Ki Kare Test

Araştırmaya göre öğrencilerin %91,8’inin 
günde 3 ve üzeri öğün tükettikleri belirlen-
miştir. Öğrencilerin %55,5’inin öğün atladık-

ları, en çok atlanılan öğünün ise %63,3 oranı 
ile kahvaltı öğünü olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 2). Öğrencilere öğün atlama sebeple-
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ri sorulduğunda;“%42,6’sı canım istemiyor, 
%14,9’u zaman olmadığı için, %14,9’u işta-
hım yok, %8,9’u geç kalkıyorum” şeklinde 
cevaplamışlardır.

Araştırmada; öğrencilerin %60,4’ü düzenli 
fiziksel aktivite yapmaktadır. E-Erkek öğ-
rencilerin %71,4’ünün, kız öğrencilerin ise 
%51,0’ının düzenli fiziksel aktivite yaptıkları 
bulunmuştur. Kız öğrencilerin en çok yaptık-
ları fiziksel aktivite türleri sırasıyla; yürüyüş, 
voleybol, bisiklet sürme ve koşu şeklinde sı-

ralanmaktadır. Erkek öğrencilerin en ise çok 
yaptıkları fiziksel aktivite türleri sırasıyla: 
yürüyüş, bisiklet sürme, futbol, basketbol, 
koşu, ve voleybol şeklinde sıralanmaktadır. 

Araştırmada cinsiyetler ile düzenli fiziksel 
aktivite yapma durumları arasında anlamlı 
bir fark bulunmuştur. Erkeklerin fiziksel akti-
vite türlerinden: basketbol, bisiklet  ve futbol 
konularında kızlara göre durumları arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 
2).



33

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:81 K:291
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

Tablo 2. Adolesanların Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının De-
ğerlendirilmesi

Tüketilen Öğün Sayısı n %
≤2 öğün 15 8,2

≥ 3 öğün 167 91,8
Öğün Atlama Durumu
Öğün Atlayan 101 55,5
Öğün Atlamayan 81 45,5
Toplam 182 100,0
Atlanılan Öğün
Kahvaltı 64 63,3
Öğle 28 27,7
Akşam 9 9,0
Toplam 101 100,0

Erkek Kız
Düzenli Fiziksel Aktivite Yapma       n % n % P*

Evet 60 71,4 50 51,0 0,005**
Hayır  24 28,6 48 49,0
Toplam 84 100 98 100
Yapılan Spor Çeşitleri
Yürüyüş 29 21,0 39 46,0 0,464
Bisiklet 22 16,0 9 10,5 0,002**
Voleybol 13 9,4 14 16,4 0,822
Koşu 15 11,0 6 7,0 0,014
Futbol 20 14,4 0 0 0,000**
Basketbol 15 11,0 0 0 0,000**
Yüzme 9 6,20 5 6,00 0,157
Diğer 15 11,0 12 14,1 0,079
Toplam*** 138 100,0 85 100,0

*Ki Kare Test **p<0,05

***Birden fazla seçenek işaretlendiğinden 
yapılan spor çeşitleri üzerinden kolon % alın-
mıştır.

Öğrencilerin medya araçları karşısında ge-
çirdikleri süreler sorgulandığında; hafta içi 2 
saat altı televizyon izleyenlerin oranı %44,0 
iken 2 saat ve üzeri izleyenler %56,0 olarak 
görülmektedir. Hafta sonu 2 saat altı televiz-
yon izleyenlerin oranı %34,1 iken 2 saat ve 



34

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:81 K:291
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

üzeri izleyenler %65,9 olarak görülmektedir. 
Öğrencilerin internette vakit geçirme süreleri 
incelendiğinde en fazla sürenin %32,4’lük bir 
oran ile 26 saat ve üzeri diliminde olduğu gö-
rülmektedir. Araştırmada medya araçlarından 
en çok televizyon ve internetin takip edildiği, 
radyo, gazete ve dergilerin daha az takip edil-
diği bulunmuştur (Tablo 3).  

Araştırmada öğrencilerin %52,7’si medyada 
yer alan beslenme ve diyet ile ilgili yazıla-
rı/haberleri takip etmektedirler. Bu konuyu 
%74,0 oranı ile internetten takip etmekte-
dirler. Takip etme amaçları sorgulandığında, 

%43,7 ile kilolarını korumak ve zayıflamak, 
%24,0 oranı ile de sağlıklarını korumak ola-
rak bulunmuştur. Öğrencilerin %60,4’ü bes-
lenme ve diyet ile ilgili yazıları veya haberleri 
takip ederek beslenme bilgi düzeylerinin art-
tığını düşünmektedir (Tablo 3). Araştırmada 
medyadan etkilenerek zayıflama ya da kilo 
verme girişiminde bulunma, beslenme/diyet 
ile ilgili yazıları takip etme ve beslenme/diyet 
ile ilgili yazıları takip ederek, bilgi düzeyle-
rinin artması konuları ile cinsiyetler arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05)(Tablo 
4).

Tablo 3. Adolesanların Medyada Geçirdikleri Süreler ve Adolesanların  
Beslenme/Diyet ile  İlgili Yazılar Hakkındaki Cevapları

Hafta İçi TV İzleme Süresi n %

< 2 saat 80 44,0

≥2 saat 102 56,0

Hafta Sonu TV İzleme Süresi

< 2 saat 62 34,1

≥2 saat 120 65,9

Hafta Boyunca İnternette Vakit Geçirme Süresi

0-5 saat 25 13,7

6-10 saat 28 15,3

11-15 saat 23 12,6

16-20 saat 26 14,5

21-25 saat 21 11,5

≥26 saat 59 32,4

Radyo Dinleme Sıklığı

Her Gün 6 3,3

Haftada Birkaç Kez 9 5,0
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Nadiren 31 17,0

Hiç 136 74,7

Gazete Okuma Sıklığı

Her Gün 3 1,60

Haftada Birkaç Kez 15 8,20

Nadiren 71 39,0

Hiç 93 51,2

Dergi Okuma Sıklığı

Her Gün 1 0,50

Haftada Birkaç Kez 11 6,10

Nadiren 79 43,4

Hiç 91 50,0

Medyada Yer Alan Beslenme ve Diyet ile İlgili Yazıları Takip Etme

Evet 96 52,7

Hayır 86 47,3

Toplam 182 100,0

Beslenme/Diyet ile İlgili  Yazıları Takip Etme Nedenleri

Sağlıklı Beslenmeyi Öğrenmek İçin 21 21,9

Sağlığımı Korumak İçin 23 24,0

Kilomu Korumak ve Zayıflamak İçin 42 43,7

Güncel ve Popüler Bir Konu Olduğu 
İçin

10 10,4

Beslenme/Diyet ile İlgili  Yazıları Takip Ettikleri Medya Araçları

Televizyon 21 22,0

Gazete 3 3,12

Dergi 1 0,88

İnternet 71 74,0

Beslenme/Diyet ile İlgili  Yazıları Takip Ederek Bilgi Düzeylerinin Artma Durumları

Evet 58 60,4

Hayır 38 39,6

Toplam 96 100,0
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Tablo 4. Adolesanların Beslenme ile İlgili Medya Davranışlarının Cinsiyetler ile İlişkisi

Erkek Kız

Medyadan Etkilenerek Zayıflama ya da Kilo Girişiminde 
Bulunma 

n % n % P*

Evet 13 15,5 25 25,5 0,036**

Hayır  71 84,5 73 74,5

Beslenme/Diyet ile İlgili Yazıları Takip Etme

Evet 35 41,7 61 62,2 0,006**

Hayır  49 58,3 37 37,8

Toplam 84 100 98 100,0

Beslenme/Diyet ile İlgili  Yazıları  Takip Ederek Bilgi 
Düzeylerinin Artma Durumları

Evet 18 51,4 40 65,6 0,011**

Hayır 17 48,6 21 34,4

Toplam 35 100 61 100,0

*Ki Kare Test                **p<0,05 

Araştırmada, öğrencilerin medyada yer alan 
sağlıklı beslenme ve diyet ile ilgili yazı/ha-
berlerden etkilenme durumları %61,0 ola-
rak bulunmuştur. En çok etkilendikleri besin 
grupları; et ve et ürünleri, fast food ürünler, 
süt ve süt ürünleri, çikolatalar şeklinde sıra-
landığı bulunmuştur. 

Araştırmada adolesanların hafta içi tv izleme 
süreleri ve hafta sonu tv izleme süreleri ko-
nuları ile düzenli fiziksel aktivite yapma du-

rumları arasında  istatistiksel olarak bir fark 
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 5). 

Adolesanların medyada yer alan beslenme/
diyet yazılarını güvenilir bulma konusu ile 
tüketilen öğün sayısı arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Adolesanların medyada 
yer alan beslenme/diyet yazılarını takip etme 
konusu ile ara öğün tüketme durumları ara-
sında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05)
(Tablo 6).
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Tablo 5. Medya ile İlgili Soruların/Fiziksel Aktivite Durumuna Göre Değerlendirilmesi  

*Ki Kare Test

Düzenli Fiziksel  Aktivite Yapma

Evet Hayır

Hafta İçi TV İzleme 
Süresi

n % n % P*

<2 saat 47 42,7 33 45,8 0,680

≥2 saat 63 57,3 39 54,2

Hafta Sonu TV İzleme 
Süresi

<2 saat 37 33,6 25 34,7 0,880

≥2 saat 73 66,4 47 65,3

Medyada Yer Alan 
Beslenme Ve Diyet İle 
İlgili Yazı/Haberleri 
Takip Etme

Evet 58 52,7 38 52,8 0,995

Hayır 52 47,3 34 47,2

Medyada yer Alan 
Beslenme ve Diyet İle 
İlgili Yazı/Haberlerden 
Etkilenme

Evet 63 57,3 47 42,7 0,280

Hayır  47 42,7 25 34,7

Medyada Yer Alan 
Beslenme/Diyet 
Yazılarını Güvenilir 
Bulma

Güvenilir Buluyor 19 17,3 17 23,6 0,294

Güvenilir Bulmuyor 91 82,7 55 76,4

Toplam 110 100 72 100,0
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Tablo 6. Medya ile İlgili Soruların/ Beslenme Alışkanlıkları Durumuna Göre  
Değerlendirilmesi

Hafta İçi TV İzleme Süresi

<2 saat ≥2 saat

Tüketilen Öğün Sayısı n % n % P*

≤2 öğün 6 7,5 9 8,8 0,747

≥3 öğün 74 92,5 93 91,2

Öğün Atlama Durumu

Öğün Atlayan 44 55,0 57 55,9 0,905

Öğün Atlamayan 36 45,0 45 44,1

Ara Öğün Tüketme Durumu

Tüketen 78 97,5 98 96,1 0,594

Tüketmeyen 2 2,5 4 3,9

Toplam 80 100 102 100,0

Medyada Yer Alan Beslenme/Diyet  Yazılarını Güvenilir Bulma

Güvenilir 
Buluyor

Güvenilir Bul-
muyor

Tüketilen Öğün Sayısı  n % n % P*

≤2 öğün 0 0,0 15 10,3 0,045**

≥3 öğün 36 100,0 131 89,7

Öğün Atlama Durumu

Öğün Atlayan 19 52,8 17 47,2 0,714

Öğün Atlamayan 17 47,2 64 43,8

Toplam 36 100 146 100,0

Medyada yer Alan Beslenme ve Diyet İle İlgili Yazıları Takip Etme

Evet Hayır

Tüketilen Öğün Sayısı n % n % P*

≤2 öğün 8 8,3 7 8,1 0,962

≥3 öğün 88 91,7 79 91,9

Öğün Atlama Durumu
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Öğün Atlayan 56 58,3 45 52,3 0,416

Öğün Atlamayan 40 41,7 41 47,7

Ara Öğün Tüketme Durumu

Tüketen 96 100,0 80 93,0 0,008**

Tüketmeyen 0 0 6 7,0

Toplam 96 100 86 100,0

* Ki Kare Test                                                                                      **p<0,05

TARTIŞMA

Adolesanların sağlıklı gelişimi için beslenme 
davranışları çok önemlidir. Çocukluk çağın-
da obezitenin 21. yüzyılın en önemli halk 
sağılığı problemlerinden biri olduğu ve tüm 
dünyada hızlı bir şekilde artarak önemli bo-
yutlara ulaştığı, dünyada 5-17 yaş arası çocuk 
ve adolesanların yaklaşık olarak  %10‟unun 
fazla kilolu ve obez olduğu bildirilmekte-
dir (Jator, 2014:86-90). Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 12-19 yaş arası adolesanlarda   
obezite sıklığı %15,5 olarak tespit edilmiştir 
(Ogden et al., 2010:242-249).  Bu sebeple, 
daha sağlıklı yaşam tarzı ve fiziksel aktivite 
alışkanlıklarının arttırılmasına yönelik koru-
ma programlarına yoğunlaşması önerilmek-
tedir (Merrick et al., 2004:387-388). Araş-
tırmada adolesanların ; %11,0 zayıf, %64,8 
ideal kilosunda, %24,16’sının fazla kilolu ve 
obez olduğu görülmektedir (Tablo 1). 

Mendeş’in yaptığı çalışmada; öğrencilerin 
günde en fazla üç öğün yemek yediği bu-
lunmuş olup, en fazla öğlen öğünlerinin at-
landığı tespit edilmiştir. Atlanılan öğünler 

de; kızların % 68.24’ünün, erkeklerin ise 
%44.35’inin isteksizlikten dolayı öğün atla-
dıkları bulunmuştur  (2011: 44-45). Araştır-
mada öğrencilerin %55,5’inin öğün atladık-
ları belirlenmiştir. Öğün atlayan öğrencilerin 
en fazla atladıkları öğünün; kahvaltı öğünü 
olduğu bulunmuştur (Tablo 2). 

Amerikan Pediatri Akademisi çocuk ve ado-
lesanlara günde en fazla 2 saat televizyon iz-
lemelerini önermektedir (American Academy 
of Pediatrics. 2001:  423-426). Araştırmada 
öğrencilerin %56,0’ının  hafta içi 2 saat ve 
üzeri televizyon izlerken, %65,9’unun hafta 
sonu 2 saat ve üzeri televizyon izledikleri bu-
lunmuştur (Tablo 3).

Yapılan bir çalışmada erkeklerin,  diyet lis-
tesini kızlara oranla daha fazla oranda aile 
üyelerinden, diyetisyenden ve hekimden elde 
ederken, kızların diğer kaynakları daha çok 
kullandığı belirtilmiştir (Yılmaz, 2013:88-
89). 

Konya’da yapılan bir çalışmada  tüketicilerin 
beslenme bilgilerine eriştikleri kitle iletişim 
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araçlarına ilişkin tercihleri sırası ile TV, gaze-
te-dergi , radyo  ve internet  olduğu ve tüke-
ticilerin en yüksek oranla “sağlığı korumak” 
amacıyla beslenme konularını takip ettikleri 
bulunmuştur (Cebirbay, 2011:1). Araştırma-
da beslenme ve diyet ile ilgili yazı/haberle-
rin medya araçlarından en çok televizyon ve 
internetten takip edildiği bulunmuştur. Takip 
etme amaçları %43,7 ile kilolarını korumak 
ve zayıflamak, %24 oranı ile de sağlıklarını 
korumak olarak  belirlenmiştir.  Öğrencile-
rin %60’ı beslenme ve diyet ile ilgili yazıları 
veya haberleri takip ederek beslenme bilgi 
düzeylerinin arttığını düşünmektedir (Tablo 
3). Araştırmada kızların erkeklere göre daha 
fazla medyadan etkilenerek zayıflama ya da 
kilo verme girişiminde bulunduğu ve , bes-
lenme/diyet ile ilgili yazıları daha fazla takip 
ettikleri bulunmuştur (Tablo 4).Yapılan çalış-
malara ve araştırmaya  bakıldığında; beslen-
me ve diyet ile ilgili takip edilen medya aracı 
çeşitlilik gösterse de beslenme ve diyet konu-
sunu sağlıklarını korumak ve daha fazla bilgi 
sahibi olmak için takip ettikleri görülmekte-
dir. Bunun sonucunda da katılımcıların sağ-
lıklarına önem verdikleri ortaya çıkmaktadır.

Tekirdağ ilinde günümüzde beslenmeyi 
önemli düzeyde etkileyen medyanın ve rek-
lamların, tüketici tercihlerini ne ölçüde et-
kileyebileceğinin araştırıldığı bir çalışmada, 
medyadan en çok etkilenen grubun % 41 ile 
genç grup olduğu, reklamdan etkilenerek ürün 
alanların oranın % 57 olduğu belirlenmiştir. 

Çikolata, şeker ve cips grubunun, reklamlar-
dan en çok etkilenerek alınan besin grubu ve 
ankete katılanların en çoğunun etkilendiği 
medya kolunun % 66’lık oranla televizyon ol-
duğu bulunmuştur (Yılmaz v.d., 2007:9-14). 
Araştırmada, öğrencilerin medyada yer alan 
sağlıklı beslenme ve diyet ile ilgili yazı/ha-
berlerden etkilenme oranları %61 olarak bu-
lunmuştur. En çok etkilendikleri besin grup-
ları; et ve et ürünleri, fast food ürünler, süt ve 
süt ürünleri, çikolatalar şeklinde sıralanmak-
tadır. Tekirdağ ilinde yapılan çalışma ile bu 
araştırma sonuçlarına göre, medyada yer alan 
besin grupları ile ilgili yazı/haberlerden etki-
lenen bireylerin, etkilendikleri besin grupla-
rının farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 
Amerikan Diyetisyen Birliği (ADA), gıda ve 
beslenme konusundaki yanlış bilgilerin tü-
keticiler üzerinde zararlı etkileri olabileceği 
tutumundadır. Bu yüzdende beslenme ve  di-
yetetik uzmanlarının, bilim temelli beslenme 
bilgisini halka tanıtmak ve teşvik etmek için 
benzersiz nitelikte olduğunu söylemektedir 
(Wansink, 2006:601-607). 

Adolesanlarda fiziksel aktivitenin azlığı obe-
zite için yüksek risk faktörü oluşturmakta-
dır (Nesbit et al., 2016:115-122). Gümüş’ün 
çalışmasında; aktif spor yapan öğrencile-
rin %63,6 olduğunu, erkek öğrencilerin 
%72,2’sinin, kız öğrencilerin %51,8’inin 
aktif spor yaptığını bulmuştur. Spor ya-
pan erkeklerin %79.6’sının futbol, kızların 
%46.6’sının voleybol oynadığı saptanmıştır 
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(2009: 95). ABD’de yapılan bir çalışmanın 
sonuçlarına göre araştırmaya katılanların % 
13,8’i, son yedigünde en az 60 dakika fiziksel 
aktivite yapmamıştır. Hiç yapmayanlar içinde 
kızlar ağırlıktadır (Yılmaz, 2013:96). Araştır-
mada; öğrencilerin %60,4’ü düzenli fiziksel 
aktivite yapmaktadırlar. Erkek öğrencilerin 
%71,4’ü, kız öğrencilerin %51,0’ı düzenli 
fiziksel aktivite yapmaktadırlar Araştırmada 
erkeklerin fiziksel aktivite türlerinden: bas-
ketbol, bisiklet  ve futbol konularında kızla-
ra göre durumları arasında anlamlı bir fark 
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2). Anılan spor 
aktivitelerinin popüler sporlar olması, çevre 
şartları, sosyoekonomik durum, kültürel şart-
lar ve okullarda beden eğitimi öğretmenlerin 
tercih ettiği spor dallarının farklı olması gibi 
nedenlerin tercih edilen fiziksel aktivite türle-
rini etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırma sonucunda, adolesanların 
%24,16’sınin fazla kilolu ve  obez oldu-
ğu görülmüştür. Bu durumda obezite sıklığı 
dikkat çekmektedir. Adolesanların beslenme 
alışkanlıklarına bakıldığında; genellikle 3 
ve üzeri öğün tükettikleri, öğün atlayanların 
en fazla kahvaltı öğününü atladıkları bulun-
muştur. Adolesanların yarısından fazlasının 
günlük 2 saat ve üzeri televizyon izledikleri 
bulunmuştur. Medyada bulunan beslenme/
diyet yazı yada haberlerini büyük oranla in-
ternetten takip etmektedirler. Takip edenlerin 
yarısından fazlası bu şekilde beslenme bilgi 
düzeylerinin arttığını düşünmektedirler. Yap-

tıkları fiziksel aktivite türlerinin değişiklik 
gösterdiği ve medya araçlarının fiziksel akti-
viteyi azaltıp, hareketsiz yaşamı artırdığı dü-
şünülmektedir. Medya beslenme ve diyet ile 
ilgili yazı ve haberleri yayımlarken; basın bu 
görevini çok dengeli bir şekilde yerine getir-
meli ve beslenme ve diyet ile ilgili yazı ve 
haberleri oluştururken bu konunun uzmanları 
olan; beslenme ve diyet uzmanlarını referans 
olarak alabilirler. Yapılan haberler bilimsel 
temellere oturtulmalıdır. Adolesanlar bes-
lenme ve diyet ile ilgili yazı ve haberlerde 
doğru, temeli sağlam kaynağa dayandırılmış 
yazı ve haberlere ulaştığında; beslenme bilgi 
düzeylerini arttırabilirler. Adolesanların spor 
yapmaya teşvik edilmesi, herhangi bir spor 
dalıyla ilgilenenlerin desteklenmesi ve ilgi 
duydukları spor dallarını yapmaları konusun-
da özendirici tedbirler alınmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Adolesence is the transition period from childhood to adulthood with physical, 
mental and social changes.(Özcebe,2002:374-377). Adolescents accounted for 20% of world 
population (WHO,2005:1). Individuals’ nutrition in adolesence also affects their health and 
working capability in the future (Jusupovic at al.,2004:6).Studies show that the prevalence of 
obesity in the adolescence period has increased compared to previous years (Harris,1997:45-53). 
In America; Smoking, regimen and not doing exercise are the most common but preventable 
causes of death. 23% of the high school students are smoking, and until 2010 many young 
people are not included in the definition of healthy people who are doing exercise and eating 
healthy (Wilson et al.,2005:872-879). The primary factors in the development of nutrition ha-
bits of adolescents are the personal eating choices, the eating style of the family and the model 
of the parents’ choice of food, and the secondary factors are media and community norms (Ne-
umark-Sztainer et al.,2005:2). (Balkış,2011:13). In the last decade there has been a complete 
explosion of health, nutrition and disease news in the media (Demir,2008:1).Media has a strong 
pressure effect on food choices (ADA,2002:100-108).Information pollution is caused by the 
fact that the news and information in the media are not based on scientific basis (Anonymo-
us,2002:260-266). More intensive communication and cooperation with the media is necessary 
to contribute to the education of the people on nutrition , to convey more accurately and true 
nutrition information to the community and to adopt proper eaiting habits (Demir,2008:295). 
Object: This research was planned and conducted as a descriptive study with the aim of de-
termining the effect of written and visual media on adolescents nutrition and physical activity 
status. Method: The sample of the research consists of 182 students between 14-17 years old 
who are studying in Sakarya Serdivan Mithatpaşa Anatolian High School and Sakarya Ugur 
Değişim Anatolian High School 9th and 10th classes in Sakarya between May 2017 and June 
2017. A 25-question questionnaire was prepared by the researcher, taking advantage of previo-
usly conducted scientific studies on the effect of the media on nutritional habits, nutrition, and 
physical activity status.The questionnaire form applied to the students consists of four parts. 
In the first part participants’ age, gender, height, body weight information were questioned. In 
the second part, the eating habits, in the third part, the effects of the media on nutrition habits, 
in the fourth part, the physical activity states were questioned.The questionnaires were applied 
by explaining by the researcher. Body mass indexes (BMI) were calculated using the weight 
and height of the participants.Percentile tables recommended by the World Health Organization 
were used for the evaluation of BMI in adolescence. According to this, BMI levels below 5th 
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percentile estimated as weak, 5th and over up to under 85 percentile as ideal, 85th and over up 
to under 95th as overweight and 95th percentile and over as obese (WHO,2009).SPSS 20 prog-
ram was used in the statistical calculations. Descriptive statistical methods, percentage, frequ-
ency distribution, chi-square test and mann whitney u test statistical analysis were used in the 
evaluation of the findings.In cases where the P value was less than 0.05, the difference between 
the groups was considered significant. Results: Of the 182 people who participated in the sur-
vey, 53.8% are girls and 46.2% are males. 52.2% of the participants were 15 years old , 42.9% 
16 years, 3.3% 14 years,and 3% 17 years old. According to the anthropometric measurements 
of the students, average body weight determined as 61,12 ± 0,91 kg, average height as 168,78 
± 0,66 cm and average body mass index as 22,35 ± 0,94. 24.16% of the participants were obese 
and overweight. According to the survey, 91.8% of the students consumed 3 or more meals per 
day. It was determined that 55.5% of the students skipping a meal, and the most skipped meal 
was breakfast with 63.3%. When the periods in which the students spend their time in the me-
dia are questioned; on weekdays %56 spend less than 2 hours, 2 hours or more; on weekends 
65.9% spend 2 hours or more.When the time spent on the internet of the students is examined, 
it is seen that the maximum number of students with a rate of 32.4% are in the 26 hours above 
group.52.7% of the students follow articles / news about nutrition and diet in the media.They 
follow this subject on the internet with a 74% rate. There was a significant difference between 
genders (p<0.05) in terms of attending to lose weight influenced by media, following the artic-
les about nutrition/diet, and increasing the level of knowledge by following the articles about 
nutrition/diet. 60.4% of the students in the survey have regular physical activity.A statistically 
significant difference was found between physical activity types of males: basketball, bicycle, 
and football compared to their females (p <0,05). Conclusion: It is considered that the media 
tools in the study decreases physical activity and increases sedentary life.When media publis-
hing articles and news about nutrition and diet; they should fulfill this duty in a very balanced 
manner and create articles and news about nutrition and diet, with the reference of nutrition and 
diet professionals. When adolescents reach the articles and reports on nutrition and diet based 
on accurate, well-founded solid source; they will increase their knowledge of nutrition.Encou-
ragement of adolescents to play sports, support for those interested in any sport and measures 
to promote the sport they are interested in must be taken.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı; internet üzerinden diyet 
almak için başvuran yetişkinlerin yeme tutum ve davranış 
bozukluklarını saptamak, depresyon durumlarını değerlendir-
mek ve bunların vücut ağırlığı ile ilişkisini incelemektir. Yön-
tem: Ocak 2015 – Şubat 2015 tarihleri arasında bir internet 
sitesine diyet almak için başvuran 18-65 yaş arasında 268.167 
kişiye e-posta yoluyla çalışmaya katılım daveti gönderilmiş-
tir. Verileri eksik olanlar ve çalışma kriterlerine uymayanlar 
çalışma dışı bırakılmış ve 1.972 kişi çalışmaya alınmıştır. An-
ketler 3 kısımdan oluşmaktadır; Demografik Bilgiler, Yeme 
Tutum Testi (YTT-40) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). 
Bulgular: Çalışmaya katılanların %83 (n=1637)’ü kadın, 
%17 (n=335)’si erkektir, ortalama ağırlık 72,65 ± 0,37 kg, 
ortalama Beden Kütle İndeksi (BKİ) 26,1 ± 0,12 kg/m2’dir. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; cinsiyet ve BDÖ 
puanları incelendiğinde kadınların istatistiksel olarak anlam-
lı düzeyde daha yüksek puanlar aldığı saptanmış (p<0,05) ve 
katılımcıların mevcut BKİ’leri ile BDÖ puanları arasında da 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). YTT-40 değerlendi-
rildiğinde kadınların daha yüksek risk altında olduğu saptan-
mış (p<0,05) olup, YTT-40 ve BDÖ arasında pozitif yönde 
ilişki bulunmuştur (r=0,782, p<0,05). YTT-40’ın kesme puanı 
olan 30’un üstünde ve altında kalan katılımcıların ağırlık orta-
lamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanma-
mıştır (p>0,05). Sonuç: Dikkat çekici bir sonuç olarak online 
diyet almak için başvuran kişilerin BKİ ortalamalarının hafif 
şişman sınıfında olduğu görülmektedir. Hem YTT-40, hem de 
BDÖ puanlarının kadınlarda daha yüksek bulunması, kadın-
ların yeme tutum ve davranış bozukluklarına ve depresyona 
erkeklere kıyasla daha yatkın olduğunu göstermektedir. Ay-
rıca BKİ ile depresyon arasında da bir ilişki görülmüştür bu 
durumda, obezitenin kişilerin duygu durumunu olumsuz etki-
lediği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Yeme Tutumu Testi, Beck Dep-
resyon Ölçeği, Online diyet

Abstract: Aim: The purpose of this study is to determine eat-
ing attitudes and behaviors, depression status and their rela-
tion to body weight in adults who apply for an online diet. 
Method: Between January-February 2015, 268.167 people 
aged between 18-65 who had applied for an online diet were 
invited to participate in the study via e-mail. Finally, the study 
was conducted with 1.972 people. The questionnaire consists 
of 3 parts; Demographic Information, Eating Attitude Test 
(EAT-40) and Beck Depression Inventory (BDI). Results: 
From the data collected; 83% (n=1637) of the participants 
were female, 17% (n=335) were male, mean weight was 72.65 
± 0.37 kg, mean Body Mass Index (BMI) was 26.1 ± 0,12 kg/
m2. When gender and BDI were examined, scores were found 
to be significantly higher in females (p<0.05) and there was a 
significant relationship between current BMI and BDI scores 
(p<0.05). When EAT-40 was evaluated, women were found 
to be at higher risk (p<0.05) and positive correlation between 
EAT-40 and BDI was found (r=0.782, p<0.05). There was no 
significant difference between the average weight of the par-
ticipants who were above and below the cut-off score of EAT-
40 (p>0.05). Conclusion: As a remarkable result; the people 
who apply for online diet are in the slightly obese group. The 
fact that both EAT-40 and BDI scores are higher in women 
suggests that women are more likely to have eating disorders 
and depression. There is also a relationship between BMI and 
depression, which suggests that obesity affects the emotional 
state negatively. 

Key Words: Obesity, Eating Attitude Test, Beck Depression 
Inventory, Online Diet
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GİRİŞ

Beslenme sağlığın korunması ve kişinin ya-
şamını sürdürmesi için gerekli olan makro ve 
mikro besin öğelerinin dışardan vücuda doğ-
ru zamanda ve uygun miktarda alınması ola-
rak tanımlanabilmektedir (Lean, 2015: 61-5). 
Alınan ve harcanan enerji arasında dengesiz-
lik olması sonucunda görülen yaygın sorun-
lardan biri obezitedir. Ağırlık kazanımında-
ki artışın en önemli sebeplerinin, düzensiz 
beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam 
olduğu vurgulanmaktadır (Takomana, et al., 
2012: 132-139).

Dünya’da ve Türkiye’de artmakta olan obe-
zite prevalansı ciddi bir sağlık sorunu halini 
almıştır (Finucane, et al., 2011: 557–567). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 
Türkiye’de 1975 yılında obezite prevelan-
sı %8,6, 1995 yılında %19,4, 2005 yılında 
%25,1 ve 2016 yılında %32,1’dir. 2016 veri-
lerine göre Türkiye’deki kadınların %39,2’si, 
erkeklerin %24,4’ü obezdir (WHO, 2016)1. 
2010 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme 
ve Sağlık Araştırmalarına göre 19 yaş ve üzeri 
için BKİ ortalaması erkeklerde 26,4±4,5 kg/
m2, kadınlarda ise 28,9±6,4 kg/m2’dir. Her iki 
cinsiyet için de ortalama BKİ değerleri DSÖ 
sınıflamasına göre hafif şişman (BKİ=25,0-
29,9 kg/m2) sınıfında yer almaktadır (TBSA, 
2010: 561).

1 http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overwe-
ight/en/

Obez kişilerde en sık görülen psikolojik so-
runlar; değersizlik duygusu, öz güven kaybı, 
çekingenlik, sosyal yaşamdan kendini izole 
etme, işsizlik, evlilik ve özel yaşamla ilgili 
problemler, sıkıntı ve depresyondur (Tripat-
hi, et al., 2015: 724-727). Yeme bozuklukla-
rının genel klinik özelliklerine bakıldığında 
hepsinin de vücut ağırlığı ve şekli ile aşırı 
meşgul olma hali ile özdeşleştiği görülmek-
tedir. Yağlanma korkusu kişilerin bütün 
yaşantısını etkilemekte, hatta öz güveni bile 
vücut ağırlığı ve şeklini kontrol edebilme 
yeteneğine bağlı olmaktadır (Özsoy, 2017: 
255-266). Depresyon yeme bozukluklarına en 
sık eşlik eden psikiyatrik bozukluktur. Dep-
resyonun eş tanı olarak yeme bozukluklarında 
%40-45 oranında gözlendiği ve depresyon ha-
linin yeme bozukluklarından bağımsız olarak 
seyrettiği bildirilmiştir (Halmi, 2003: 1-33). 
2003 yılında yapılan bir çalışmada obez has-
taların %81,3’ünde majör depresif bozukluk 
ve %71,1’inde ise son bir ay içerisinde ma-
jör depresif epizod saptanmıştır (Eren ve diğ., 
2003:152-157).

Anormal yeme davranışlarının sonuçlarından 
olan obezite, yeme bozukluğu gelişimi ve 
seyri açısından da önemli bir risk faktörüdür. 
Yapılan bir çalışmada tüm obezlerin yaklaşık 
%10’unda yeme bozuklukları saptanmıştır 
(Leonard, et al., 2005: 96–127). Tıkınırcası-
na yemenin, obezite ve depresyon ile ilişkili 
olduğu düşünülmekte ve potansiyel bir aracı 
olabileceği vurgulanmaktadır (Peterson, et 
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al., 2012: 1-8). Tıkınırcasına yeme bozuklu-
ğu (TYB) olan obez yetişkinler arasında duy-
gusal yeme ve tıkınırcasına yeme ataklarının 
daha sık olduğu ve bu durumun depresyon 
belirtileri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Obezitenin TYB popülasyonu içerisinde daha 
şiddetli bir fenotip için bir belirteç olabileceği 
düşünülmektedir (Masheb, et al., 2006:141–
146). Obezitenin yeme bozuklukları ile ilişki-
sini araştıran çalışmalara bakıldığında, TYB 
oranı değişik toplumlarda %2-5 oranında gö-
rülürken, ağırlık kontrolü için başvuran kişi-
lerde ise bu oran %30 olarak görülmektedir 
(Zwaan, 2001: 51-5).

Dünyada hızla artmakta olan obezite ve bera-
berinde yine hızla artmakta olan zaman sıkın-
tısı kişileri daha farklı arayışlara yöneltmek-
tedir. Diyetisyene gitmek, spor yapmak gibi 
bilinen zayıflama yöntemleri yoğun iş tem-
posunda çalışan kişilere her geçen gün daha 
zor gelmekte ve online diyet ve danışmanlık 
günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Onli-
ne sistemler ve mobil uygulamalara yönelim-
lerin artması ile bu alandaki çalışma sayısı da 
artmaktadır. Altı ay süreyle 96 katılımcının 
takip edildiği bir çalışmada, fiziksel aktivite 
için mobil uygulama kullananların kullan-
mayanlara oranla daha sık egzersiz yaptıkla-
rı ve diyet için mobil uygulama kullananla-
rın (1437 ± 188 kkal/gün), kullanmayanlara 
(2049 ± 175 kkal/gün) göre daha az enerji 
aldıkları kaydedilmiştir (Turner-McGrievy, 
et al., 2013: 513-518).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı internet üzerinden di-
yet almak için başvuran yetişkinlerin yeme 
tutum ve davranış bozukluklarını saptamak, 
katılımcıların depresyon durumunu değerlen-
dirmek ve bunların vücut ağırlığı ile ilişkisini 
incelemektir.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında Ocak 2015- Şubat 
2015 tarihleri arasında internet üzerinden di-
yet almak için bir internet sitesine başvuran 
1.972 kişinin yeme tutum ve davranış bozuk-
lukları ve depresyon durumları ile vücut ağır-
lıklarının ilişkisi değerlendirilmiştir.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın Tipi, Yeri, Zamanı ve Örnek-
lem Seçimi

Bu çalışma, internet üzerinden diyet alan ye-
tişkin kişilerin obezite, yeme tutum ve depres-
yon ilişkilerini değerlendirmek amacıyla yapı-
lan kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır.

Çalışma örneklemi için, 31 Ocak – 7 Şubat 
2015 tarihleri arasında bir internet sitesine 
internet üzerinden diyet almak için başvuran 
18-65 yaş arası 268.167 kişiye çalışmayla il-
gili bilgilendirme formu elektronik posta yo-
luyla gönderilmiştir. Bu kişilerden 12.472’si 
elektronik postayı okumuş ve 4.149’u anketi 
açmış, 2.589’u ise anketi cevaplamıştır. Anket 
içerikleri ve yanıtlanan anketler incelenmiş, 
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eksik verileri olanlar çalışma dışı tutulmuş ve 
çalışma toplam 1.972 kişi ile tamamlanmıştır.

Çalışma Okan Üniversitesi Etik Kurulu’nun 
12.06.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile başla-
tılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü internet si-
tesi yöneticilerinden gerekli izinler alınmıştır. 
Çalışmaya katılan tüm katılımcılara internet 
üzerinden gönderilen bilgilendirme mesajı ile 
onay alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilere 2 
bölümden oluşan bir anket formu internet si-
tesi üzerinden uygulanmıştır. Anketin I. bö-
lümünde; kişiye ait demografik bilgiler, II. 
bölümünde ise 2 farklı değerlendirme ölçütü 
bulunmaktadır. Bunlar;

Demografik Bilgiler

Demografik bilgiler anketi araştırmacı tara-
fından oluşturulmuştur ve bu bölümde çalış-
maya katılan kişilere ait genel bilgiler top-
lanmıştır. Anket, kişilerin yaş, cinsiyet, boy, 
ağırlık, medeni durum, eğitim durumu, mes-
lek, sigara/alkol kullanımı, mevcut hastalık, 
kullanılan ilaçlar, uyku düzeni, egzersiz du-
rumu ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili 29 
sorudan oluşmaktadır. 

Katılımcıların beden kütle indeksleri (BKİ), 
Vücut ağırlığı (kg) / Boy uzunluğu (m)2 for-
mülünden hesaplanmıştır. Sınıflandırma için 
Dünya Sağlık Örgütünün BKI sınıflandırıl-

ması kullanılmıştır (World Health Organiza-
tion, 2015).

Yeme Tutumu Testi-40 (The Eating Attidute 
Test-40 / EAT-40)

Yeme Tutum Testi-40 (YTT-40), anoreksiya 
belirtilerinin objektif olarak değerlendirilme-
si amacıyla Garner ve Garfinkel tarafından 
geliştirilmiş, 40 maddeden oluşan bir kendini 
test etme ölçeğidir. Test, YTT-26 Testinin ge-
liştirilmiş halidir. Testi tamamlama süresi or-
talama 10 dakika olarak belirlenmiştir (Gar-
ner, et al., 1979: 273-279). Ölçeğin Türkçe 
uyarlaması Savaşır ve Erol tarafından yapıl-
mıştır ve Cronbach Alfa katsayısı ,70 olarak 
bulunmuştur (Savaşır ve diğ., 1989: 19-25).

Testin değerlendirmesinde, 30 ve üzeri puan 
anlamlı olup toplam puan düzeyi psikopa-
toloji düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Ano-
reksiya Nervoza için ayrıcı puan 30 olarak 
belirlenmiştir ve testten en fazla 120 puan 
alınabilmektedir. Yeme bozuklukları ile ilgi-
li yapılan pek çok çalışmada kişilerin yemek 
yemekle ilgili davranış ve tutumlarını ölçmek 
amacıyla YTT-40 kullanılmaktadır.

Beck Depresyon Ölçeği 

Depresyonda görülen belirtileri ölçerek bu 
belirtilerin derecesini belirlemek amacıyla 
Beck, Warc, Mendelson, Mock ve Erbaugh 
tarafından geliştirilmiştir (Beck, et al., 1961: 
561-571). Bu ölçeğin amacı depresyonun de-
recesini sayısal olarak belirlemektir. Bu öl-
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çekte 0-63 arasında puanlama yapılabilmek-
tedir.

Beck Depresyon Ölçeğinin (BDÖ) Türkçeye 
uyarlanması Hisli (1989) tarafından hazırlan-
mış ve geçerlilik çalışması üniversite öğren-
cileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 
Türkçe için kesme puanının 17 olarak kabul 
edilmiştir (Hisli, 1989: 3-13).

Ölçek,  

Normal (1 – 10 Puan), Hafif Ruhsal Sıkıntı 
(11- 16 Puan), Sınırda Klinik Depresyon (17-
20 Puan), Orta Depresyon (21 – 30 Puan), 
Ciddi Depresyon (31 – 40 Puan) ve Çok Cid-
di Depresyon (40 ve üzeri Puan) olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

Verilerin Değerlendirilmesi

Anket formundan elde edilen veriler, SPSS 
(The Statistical Package for The Social Sci-
ences) 21.0 programında değerlendirilmiştir.

Analizlerde tanımlayıcı ölçütlerden frekans, 
yüzde; merkezi yaygınlık ölçütlerinden stan-
dart sapma ve en büyük – en küçük değer 
kullanılmıştır. İki değişkenin ortalamaları 
arasındaki farkın anlamı için bağımsız örnek-
lem t testi kullanılmıştır. Ayrıca sayımla be-
lirlenen verilerin karşılaştırılmasında ki-kare 
testi kullanılmıştır. Non-parametrik verilerin 
ilişkisinin araştırılmasında Pearson korelas-
yon testi kullanılmıştır. Çalışmada, p değeri 
0,05 altında olan değeler anlamlı olarak kabul 
edilmiştir.

ÇALIŞMANIN KISITLARI

Çalışma, bir internet sitesinde kayıtlı olan ve 
31 Ocak 2015 – 7 Şubat 2015 tarihleri ara-
sında gönderilen elektronik postaya cevap 
olarak formu dolduran kişiler ile sınırlıdır. 
Çalışmaya katılan kişilerin antropometrik öl-
çümleri kendi beyanlarına dayalıdır.

ÇALIŞMANIN PROBLEMİ

İnternet üzerinden diyet almak için başvuran 
yetişkinlerin yeme tutum ve davranışları, dep-
resyon durumları ve bunların mevcut ağırlık-
ları ile ilişkisi olup olmadığının araştırılması 
bu çalışmanın problemini kapsamaktadır.

BULGULAR

Ocak 2015 – Şubat 2015 tarihleri arasında 
yürütülen bu çalışmanın amacı bir internet 
sitesine online diyet almak için başvuran 
kişilerin yeme tutum ve davranışlarını, dep-
resyon durumlarını ve bunların vücut ağırlığı 
ile ilişkisini değerlendirmektir. Bu çalışmaya 
toplam 1.972 kişi katılmıştır, katılımcıların 
%83 (n=1.637)’ü kadın ve %17 (n=335)’si 
erkektir.

Tablo 1’de katılımcıların demografik özellik-
lerine göre dağılımları verilmiştir. Katılım-
cıların %42 (n=829)’si 25-34 yaş aralığında 
olup yaş grupları arasında en az katılımcı 
%9,1 (n=180) oranı ile 45 yaş üstü olup, ka-
tılımcıların çoğunluğu %54,9 (n=1.083)’u 
lisans mezunudur. İnternet üzerinden diyet 
almak için başvuran katılımcıların %45,5 
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(n=898)’i normal BKİ (18,5–24,9 kg/m2) ve 
%33 (n=650) hafif şişman BKİ aralığındadır 
(25,0-29,9 kg/m2). Katılımcıların yalnızca 

%19,9 (n=392)’unun BKİ’si 30 kg/m2 ve üze-
rindedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

n %

Cinsiyet

Kadın 1.637 83,0

Erkek 335 17,0

Yaş (yıl)

18-24 518 26,3

25-34 829 42,0

34-44 445 22,6

45 ve üstü 180 9,1

Eğitim Düzeyi

İlkokul 12 0,6

Ortaokul 14 0,7

Lise 288 14,6

Önlisans 257 13,0

Lisans 1.083 54,9

Lisansüstü 318 16,1

BKİ (kg/m2)

<18,5 kg/m2 32 1,6

18,5 – 24,9 kg/m2 898 45,5

25,0 – 29,9 kg/m2 650 33,0

≥ 30,0 kg/m2 392 19,9

Çalışmaya katılanların %65,7’si (n=1297) 
Beck Depresyon Ölçeği’nin Türkçe versi-
yonu için kesme puanı olan 17’nin altında, 
%34,3’ü (n=675) 17 puan ve üzerindedir. Ka-
tılımcılardan %5’i (n=98) 31-40 puan aralı-

ğında olup ciddi depresyon, %1,5’i (n=30) de 
40 puanın üzerinde alarak çok ciddi depres-
yon belirtileri göstermiştir. 

Cinsiyete göre puan dağılımına bakıldığında; 
çalışmaya katılan kadınların %40,2’si (n=658) 
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Beck Depresyon Ölçeğinden 1-10 puan aralı-
ğında, %23,9’u (n=392) 10-16 puan aralığın-
da, çalışmaya katılan erkeklerin ise %47,5’i 
(n=159) 1-10 puan aralığında, %26,3’ü (n=88) 
10-16 puan aralığında almıştır. Kadınların 
%35,9’u (n=578), erkeklerin ise %26,3’ü 
(n=88) Beck Depresyon Ölçeği için kesme 
puan olan 17 puan ve üzerinde almıştır. Cin-
siyete göre Beck puanı incelendiğinde, ka-
dınların depresyona daha yatkın olduğu ve bu 
durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmüştür (p=0,007) (Tablo 2).

Yeme Tutum Testi-40’da ise, kadın katı-
lımcıların %42,4’ü (n=694) 21’in altında, 
%36,9’u (n=604) 21-30 aralığında ve %20
,7’si (n=339) 30 ve üzerindedir. Erkek katı-
lımcıların ise %55,8’i (n=187) 21’in altında, 
%29,0’u (n=97) 21-30 aralığında ve %15,2’si 
(n=51) 30 ve üzerindedir. Kadınların YTT-40 
puanları, erkeklerin puanlarına kıyasla daha 
yüksek olup kadınlar, erkeklere göre daha 
yüksek risk altındadır (p=0,00) (Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Beck Depresyon Ölçeği ve Yeme Tutum Testi-40 
Puanlarının Karşılaştırılması 

Ölçekler Cinsiyet

Kadın Erkek Toplam

Beck Depresyon Ölçeği n % n % n % X2 p

1-10 Puan 658 40,2 159 47,5 817 41,4 16,11 0,007

10-16 Puan 392 23,9 88 26,3 480 24,3

17-20 Puan 215 13,1 28 8,4 243 12,4

21-30 Puan 268 16,4 36 10,6 304 15,4

31-40 Puan 78 4,8 20 6,0 98 5,0

>40 Puan 26 1,6 4 1,2 30 1,5

Yeme Tutum Testi-40 (YTT-40) n % n % n % X2 p

< 21 Puan 694 42,4 187 55,8 881 44,7 20,38 0,000

21-30 Puan 604 36,9 97 29,0 701 35,5

> 30 Puan 339 20,7 51 15,2 390 19,8

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) puanı 17’nin 
altındaki katılımcıların %1,9’u (n=26) zayıf, 
%49,6’sı (n=670) normal, %32,3’ü (n=436) 
hafif şişman ve %16,1’i (n=218) obez sını-

fındadır. On sekiz puan ve üzerinde alanların 
%1,0’ı (n=6) zayıf, %36,7’si (n=288) normal, 
%34,4’ü (n=214) hafif şişman ve %28,0’ı 
(n=174) obezdir.
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Tablo 3’de gösterildiği üzere katılımcıların 
BKİ değerleri ile Beck Depresyon Ölçeği 
puanları karşılaştırıldığında BKİ’nin artma-

sıyla ölçek puanları da artış göstermiş ve bu 
artış istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p=0,00).

Tablo 3. Katılımcıların Beck Depresyon Ölçeği Puanlarının Beden Kütle İndeksine Göre 
Karşılaştırılması 

BKI Sınıflaması Beck Depresyon Ölçeği Puan Dağılımı

≤17 puan >18 puan Toplam

n % n % n % X2 p

<18.5 kg/m2 26 1,9 6 1,0 32 1,6 48,69 0,00

18.5 – 24.9 kg/m2 670 49,6 228 36,7 898 5,5

25.0-29.9 kg/m2 436 32,3 214 34,4 650 33,0

≥ 30.0 kg/m2 218 16,1 174 28,0 392 19,9

Bu çalışmanın sonucunda eğitim düzeyi ve 
Yeme Tutum Testi-40’dan alınan puanlar ara-
sında da bir ilişki saptanmıştır. Tablo 4’de 
gösterildiği üzere eğitim düzeyi ilkokuldan 
ortaokula yükseldiği zaman YTT-40 puanları 

artmaktadır, daha yüksek eğitim düzeylerine 
çıkıldıkça da yeme tutum ve davranış bozuk-
luğu riski azalmaktadır ve bu durum istatis-
tiksel olarak anlamlıdır (p=0,00). 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Yeme Tutum Testi-40 Puanlarının  
Dağılımı 

Eğitim Düzeyi Yeme Tutum Testi – 40 Puanları

<21 21-30 >30 Toplam

n % n % n % n % X2 p

İlkokul 4 33,3 6 50,0 2 16,7 12 0,6
35,8 0,00Ortaokul 4 28,6 9 64,3 1 7,1 14 0,7

Lise 108 37,5 100 34,7 80 27,8 288 14,6

Önlisans 105 40,9 100 38,9 52 20,2 257 13,0

Lisans 492 45,4 374 34,5 217 20,0 1083 54,9

Lisansüstü 168 52,8 112 35,2 38 11,9 318 16,1
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Çalışmaya katılan ve YTT-40 puanı düşük ve 
orta risk grubunda olan kişilerin ağırlıklarının 
ortalaması 71,65 ± 15,67 kg iken, YTT-40 pu-
anı yüksek riskli grupta olanların ağırlık orta-
laması 72,90 ± 16,08 kg olarak bulunmuştur 

(Tablo 5). Çalışmada yeme tutum ve davranış 
bozukluğu gösteren ve göstermeyen gruplar 
arasında ağırlıkları açısından istatiksel olarak 
anlamlı bir fark yoktur (p>0,05).

Tablo 5. Katılımcıların Yeme Tutum Testi-40 Puanlarına Göre Ağırlık Ortalamalarının 
Karşılaştırılması 

Ağırlık Ortalaması t p

YTT-40 Puanı ≤ 30 71,65 ± 15,67 kg -1,33 0,355

YTT-40 Puanı> 30 72,90 ± 16,08 kg

Katılımcıların, Yeme Tutumu Testi-40 (YTT-
40) puanları ve Beck Depresyon Ölçeği puan-
ları arasında yapılan parsiyel korelasyon testi 
sonucuna göre aralarında istatiksel olarak po-
zitif bir korelasyon bulunmuştur (korelasyon 
kat sayısı: +0,782).

Katılımcıların medeni halleri ve yaşları ile 
YTT-40 aldıkları puanlar arasında istatik-
sel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0,05).

Çalışmaya katılan kişilerden %33,8’i (n=666) 
sigara kullanmaktadır. Yeme Tutum Testi-40 
puanları karşılaştırıldığında sigara kullanan 
ve kullanmayanlar arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (p>0,05).

TARTIŞMA

Günümüzde giderek yaygınlaşan internet ta-
banlı sistemler ve mobil uygulamaların haya-
tın her alanında yer almaya başlamıştır. Bu 
alanlardan biri de sağlıklı beslenme, diyet ve 

egzersiz ile ilgili internet tabanlı sistemlerdir. 
İnternet üzerinden diyet almak için başvuran 
yetişkinlerin yeme tutum ve davranış bozuk-
luklarını saptamak, katılımcıların depresyon 
durumunu değerlendirmek ve bunların vücut 
ağırlığı ile ilişkisini incelemek amacıyla ya-
pılan bu çalışmaya 1.972 kişi katılmıştır. Ka-
tılımcıların %83,0 (n=1.637)’ü kadın ve %17 
(n=335)’si erkektir. 

Toplum ve medya gibi dış unsurların kadın-
ların beden imgesi üzerinde yapmış oldukları 
baskı nedeniyle diyet yapan kadınların dep-
resyona eğilimlerinin daha yüksek olabilece-
ği düşünülmektedir.  Bu çalışmada bir inter-
net sitesine diyet almak için başvuran kadın-
ların ve erkeklerin BDÖ puanları incelenmiş 
ve kadınların erkeklere göre BDÖ puanları 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yük-
sek bulunmuştur (p=0,007). Kore’de yapılan 
bir çalışmada, adölesanların vücut ağırlıkla-
rı ve cinsiyet arasındaki ilişki araştırılmıştır, 
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düşük vücut ağırlıklı erkeklerin daha depresif 
olduğu saptanırken, kız öğrencilerin ise vücut 
ağırlıkları arttıkça depresif bulgularının arttı-
ğı gözlemlenmiştir (Ra, et al., 2017: 359-365). 
Bir diğer çalışma ise, kadınların orta şiddette 
depresyon gelişiminde erkeklere göre daha 
eğilimli olduğunu, ancak melankolik ve/veya 
psikotik depresyonda cinsiyet farklılıklarının 
bulunmadığını sonucuna varılmıştır (Bogren, 
et al., 2018: 179–189).

Dış görünüşe daha çok önem verme ve oluş-
turulan beden algısı nedeniyle kadınların er-
keklere göre daha yüksek oranda yeme tutum 
ve davranış bozukluğu göstermesi beklenen 
bir durumdur. Bu çalışmada da kadınların 
YTT-40 puanlarının erkeklere göre istatistik-
sel olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur 
(p=0,00).  Batıgün ve Utku’nun yaptığı ça-
lışmada da yeme tutumu testinde kız öğren-
cilerin erkeklerden daha yüksek puan aldığı 
bildirilmiştir (Batıgün ve diğ., 2006: 65-78). 
Literatürde de mevcut çalışmaya benzer yön-
de pek çok çalışmada kadınların YTT-40 pu-
anlarının erkeklerden daha yüksek olduğunu 
gösterilmiştir (Semiz ve diğ., 2013: 149-157) 
(Bas ve diğ., 2004: 593-599) (Nelson, et al., 
1999: 621–635.).

Obezite ve depresyon durumunun birbiri 
ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Obezite du-
rumun artması depresyona, depresyon faz-
la enerji alımına ve inaktivite de obeziteye 
neden olabilir. Bu etkileşim bir kısır döngü 
yaratmaktadır. Çalışmamızda kişilerin mev-

cut BKİ değerleri arttıkça BDÖ puanlarının 
da arttığı ve bunların arasındaki ilişkinin is-
tatiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur 
(p=0,00). Bir meta-analiz çalışmasında, obez 
kişilerin obez olmayanlara oranla 1,8 kat 
daha fazla depresif olduğu ve bu oranın ka-
dınlarda erkeklere oranla daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir (de Wit, et al., 2010: 230–235). 
Bu çalışmanın verileri, mevcut çalışmanın 
sonuçlarını desteklemektedir. 

Kişilerin eğitim düzeylerinin yükselmesi 
ile bağıntılı olarak kişilerin de bilinçlendiği 
ve doğru beslenme alışkanlıkları kazandığı 
varsayıldığında yeme tutum ve davranış bo-
zukluklarının azalması beklenebilir. Bu çalış-
mada da bunu doğrular yönde lise eğitimine 
kadar kişilerin YTT-40 puanlaması yükseliş 
gösterirken lise, ön lisans, lisans ve lisansüs-
tü eğitimlerinde puan ortalamaları giderek 
düşmüş ve bu bulgular istatistiksel olarak da 
anlamlı bulunmuştur (p=0,00). Daha önce ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde ebeveynlerin 
eğitim düzeyleri düşük olan kişilerin YTT-
40 puanları daha yüksek bulunmuştur (Neu-
mark-Sztainer, et al., 2004: 350-359).

Literatürde çelişkili bulgular olsa da vücut 
ağırlığı ve YTT-40 puanlarının ilişkili oldu-
ğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu ça-
lışmada, yeme tutum ve davranış bozukluğu 
gösteren ve göstermeyen gruplar arasında 
vücut ağırlıkları açısından istatiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
Türkiye’de üniversite öğrencileri ile yapılan 
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bir çalışmada YTT-40 puanları obez öğrenci-
lerde zayıf öğrencilere kıyasla daha yüksek 
bulunmuş ve vücut ağırlığı ile YTT-40 pu-
anları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptan-
mıştır (Sanlier ve diğ., 2008: 641–645). Fark-
lı bir çalışmada ise BKİ grupları ve YTT-40 
puanları arasında herhangi anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (Sanlier ve diğ., 2016: 266–
278). Çalışmamızda vücut ağırlıklarının or-
talamasının her iki grup için benzer çıkması 
toplam örneklemin %45,5’inin normal BKİ 
aralığında olmasından kaynaklandığı düşü-
nülmüştür.

Depresyonun kimi kişilerde daha çok yemek 
yeme, kimi kişilerde ise daha az yemek yeme 
eğilimi yarattığı bilinmektedir. Bu nedenle 
yeme tutum ve davranış bozukluklarının dep-
resyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Mevcut çalışmada YTT-40 ve Beck Depres-
yon Ölçeği arasında istatiksel olarak pozitif 
bir ilişki bulunmuştur (r: + 0,782). Vardar ve 
Erzengin’in Türkiye’de yaptığı çalışmada 
yeme bozukluğu olan olgularda en sık görü-
len eş tanı %13,2 ile majör depresyon olmuş-
tur (Vardar ve diğ., 2011: 205-212). Bu ça-
lışmada da benzer olarak BDÖ ve YTT-40’ın 
kullanıldığı 100 kadın ile yürütülen bir başka 
çalışmada da YTT-40 puanları ile depresyon 
arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır 
(Sawdon, et al., 2007: 207–212).

Sigara içmeyen kişilerin sağlıklarına, sigara 
içenlere oranla daha dikkat etmeleri ve dola-
yısı ile sigara içmeyenlerin daha yüksek YTT-

40 puan almaları beklenebilir. Bu çalışmada 
kişilerin sigara içme durumları ile YTT-40 
puan dağılımları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0,81). 
Daha önce İlhan ve arkadaşlarının Tıp Fakül-
tesi öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada ise 
sigara kullanma durumu ile YTT-40 puanları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (İlhan 
ve diğ., 2006: 151-155). Ancak Ünalan ve ar-
kadaşları tarafından yapılan başka bir çalış-
mada ise mevcut çalışmamıza benzer biçim-
de katılımcıların sigara kullanımı ile yeme 
tutumları arasında anlamlı bir ilişki saptan-
mamıştır (Ünalan ve diğ., 2009: 75-81).

SONUÇ

Sonuç olarak; dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de değişen yaşam tarzları, endüstrileşme, tek-
nolojinin gelişmesi ve beslenme alışkanlık-
larında görülen değişiklikler kişileri sağlıklı 
vücut ağırlığına ulaşmak için farklı arayışlara 
yönlendirmektedir. Günümüzde oldukça ilgi 
çeken internet tabanlı sistemler ve hem mo-
bil diyet uygulamaları hem de mobil egzersiz 
uygulamaları için sıklıkla tercih edilmektedir. 
Bu çalışmanın sonucu olarak internet üzerin-
den diyet almak için başvuranların genelde 
eğitim seviyelerinin yüksek olduğu ve aynı 
zamanda ele alınan grupta dikkat çekici şe-
kilde katılımcıların BKİ ortalamalarının hafif 
şişman sınıfında olduğu bulunmuştur. Diyet 
almak için başvuran kadınların, erkeklere kı-
yasla yeme tutum ve davranış bozukluklarına 
ve depresyona daha eğilimli oldukları dikkat 
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çekmektedir. Depresyon durumu kişilerin 
BKİ’leri ile de ilişkili bulunmuş olup kişilerin 
BKİ’leri arttıkça BDÖ puanları da artmıştır.

ÖNERİLER

İnternet üzerinden diyet almak için başvuran 
kişiler yüz yüze görüşmeler gerçekleştirme-
dikleri için mevcut yeme tutum ve davranış 
bozuklukları ile depresyon durumları gözden 
kaçabilmektedir. Bu sistemlere başvuran kişi-
lerin, diyetisyenler tarafından daha bütüncül 
olarak değerlendirilmeye alınması gerektiği 
bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin de internet 
üzerinden diyet almak için başvurdukları ve 
bu kişilerin yeme tutum ve davranış bozuk-
luklarına daha eğilimli oldukları göz önüne 
alınarak daha ileri çalışmalar yapılmalıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Nutrition can be defined as the consuming macro and micronutrients necessary 
for maintaining life and preserving the individual’s health at the right time and in the appropri-
ate amount (Lean, 2015: 61-5). One of the most common health problems to arise as a result of 
an imbalance between energy intake and energy expenditure is obesity. It has been emphasized 
that the most important causes of the increase in weight gain are irregular eating habits and se-
dentary lifestyle (Takomana, et al., 2012: 132-139). The increasing prevalence of obesity in the 
world and more particularly in Turkey poses a serious health problem (Finucane, et al., 2011: 
557–567). Obesity, which is the result of abnormal eating behaviors, is also an important risk 
factor for the development and course of eating disorders. In a study conducted in 2005, eating 
disorders were detected in about 10% of all obese patients (Leonard, et al., 2005: 96–127). 
While the obesity prevalence is rapidly growing in the world, the time constraint is becoming 
an important problem for people who work and live in urban environments. Online diet and co-
unseling is becoming more and more common nowadays because known weight loss methods, 
such as going to dietitian and doing sports are becoming more difficult for people who work 
long hours. Aim: The purpose of this study is to determine eating attitudes and behaviors, dep-
ression status and their relation to body weight in adults who apply for an online diet.  Method: 
Between January and February 2015, 268.167 people aged between 18-65 who had applied 
for an online diet were invited to participate in the study via e-mail. Of those who received 
the e-mail, 12.472 read the e-mail, 4.149 opened the questionnaire, and 2.589 filled the ques-
tionnaire out. Questionnaire contents and answered questionnaires were examined, those with 
missing data were excluded from the study and the study was completed with a total of 1.972 
participants. The ethical consent for the study was given by the decision of Ethics Committee 
of Okan University, dated 12.06.2014. The necessary permission was obtained from the website 
administrators where the study was carried out. All attendees participating in the study were 
informed via an information message sent over the internet. An online questionnaire consisting 
of 2 sections was applied to the volunteer participants. In the first part of the questionnaire; qu-
estions concerning the demographic status of the participants were asked and in the second part 
of the questionnaire 2 different evaluation questionnaires were give. These included the Eating 
Attitude Test-40 (EAT-40), developed by Garner and Garfinkel in an objective assessment of 
anorexia symptoms, with a self-administered questionnaire consisting of 40 items (Garner, et 
al., 1979: 273-279) and Beck Depression Inventory (BDI), which was developed by Beck, 
Warc, Mendelson, Mock and Erbaugh to determine the extent of depression indications (Beck, 
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et al., 1961: 561-571). The anthropometric measurements of the participants in the study are 
based on their own statements. Findings and Results: In our study, 1.972 people who appli-
ed for an online diet via a web site were evaluated. 83.0% (n=1.637) of the participants were 
female and 17% (n=335) were male. The BDI scores and EAT-40 scores of female and male 
participants who applied to get an online diet were examined and both test scores of females 
were found to be significantly higher than males (respectively p=0.007, p=0.00). It was found 
that the BDI scores of the participants increased as the current BMI values increased and the 
relationship between them was statistically significant (p=0.00). In our study, there was no 
statistically significant difference between the mean weight of the groups with and without ea-
ting attitude and behavioral disabilities (p>0.05). There was a statistically positive correlation 
between the Eating Attitude Test-40 and Beck Depression Inventory (correlation coefficient: 
+0.782). There was no statistically significant difference between participants’ marital status 
or age and eating attitude test scores (p>0.05). When the EAT-40 scores were compared, there 
was no significant difference between smokers and non-smokers (p>0.05). Conclusion and 
Suggestions: As a result of this study it was found that those who applied for an online diet 
generally had high education levels and at the same time it was remarkable that the participants 
mean BMI was in the overweight group, not obese. It is noteworthy that women who applied 
for an online diet were more prone to eating attitudes and behavior disorders and depression 
than men. Considering that people who are under the age of 18 apply for diet programs online 
and are more prone to eating disorders and behavior disorders, it is recommended that further 
studies should be conducted with different age groups.
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SERBEST YAĞ ASİTLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ (1)

THE EFFECTS OF FREE FATTY ACIDS ON HEALTH
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Öz: Amaç: Serbest yağ asitleri, yağın yapısında trigliserit ya-
pıya bağlı olmayıp serbest halde bulunan yağ asitlerini ifade 
eder. Yağın diğer bileşenlerine göre oksidasyona daha yatkın 
olan serbest yağ asitlerinin hem ürün üzerinde hem de sağlık 
üzerinde birtakım olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu derle-
mede artmış plazma serbest yağ asidi düzeyinin sağlık üzerine 
etkileri konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.  Yöntem: Sci-
ence Direct, Pubmed ve Google Scholar veri tabanları ve sağ-
lık bilimleri alanında yayın yapan Türk ve uluslararası dergi-
lerden faydalanılarak ‘‘serbest yağ asidi’’ anahtar kelimesi ile 
genel olarak son 15 yıla ait konuya ilişkin makaleler incelen-
miştir. Bulgular: Dolaşımdaki serbest yağ asitleri düzeyinde-
ki artış insülin reseptör substratlarının (IRS) fosforilasyonun-
da, yapısında bozukluklara ve glukoz transportunda defektlere 
neden olur.  Bunun sonucunda insülin aracılı glukoz kullanımı 
azalır ve glikoneogenezle endojen glukoz üretimi artar. Artmış 
serbest yağ asidi düzeyi, tümör nekrozis faktör alfa (TNF- α), 
monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1), interlökin 6 (IL-6), 
vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1) ve hücreler 
arası adezyon molekülü-1 (ICAM-1) gibi proinflamatuar si-
tokinlerin salınımında artışa neden olarak inflamasyon ve ate-
rosklerozis riskini de arttırır. Kardiyomiyositlerin iyon kanal-
larında bozukluklara sebep olarak proaritmik etkinlik gösteren 
serbest yağ asitleri, miyokardiyal ve endotelyal disfonksiyon-
lara ve nitrik oksit üretiminde bozulmalara yol açarak kardi-
yovasküler sağlığı tehdit eder. Sonuç olarak artmış plazma 
serbest yağ asidi düzeyi artmış hipertansiyon, insülin direnci, 
diyabet, metabolik sendrom, dislipidemi, koagülasyon bozuk-
lukları ve aterosklerotik vasküler hastalık riskleri ile ilişkilen-
dirilmekte ve bu tür durumlara sahip olan bireylerin plazma 
serbest yağ asidi düzeylerinin sağlıklı bireylere göre yüksek 
olduğu çalışmalarda belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serbest Yağ Asidi, İnflamasyon, İnsülin 
Direnci, Koagülasyon Bozuklukları, Glikoneogenez

Abstract: Aim: Free fatty acids refer to the fatty acids that are 
not bound to triglyceride structure in the structure of fat and 
are in free form. Free fatty acids, which are more susceptible 
to oxidation than other components of the fat, have some ad-
verse effects on both the product and health. The aim of this 
study was to explain the effects of the elevated level of plasma 
free fatty acid on health. Method: The articles published in the 
last 15 years were examined with “free fatty acid” keyword 
by utilizing Science Direct, PubMed and Google Scholar da-
tabases and Turkish and international journals in the field of 
health sciences. Results/Conclusion: An increase in the level 
of circulating free fatty acids causes defects in the phosphory-
lation and the structure of insulin receptor substrates (IRS), 
and glucose transport. As a result, the use of insulin-mediated 
glucose is reduced and endogenous glucose production by 
gluconeogenesis is increased. In addition, the elevated level 
of free fatty acid causes the increase in the release of pro-
inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha 
(TNF-α), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), inter-
leukin 6 (IL-6), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-
1), and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), thereby 
increases the risk of inflammation and atherosclerosis. Free 
fatty acids, which have proarrhythmic activity causing cardio-
myocyte ion channel defects, threaten cardiovascular health 
by causing defects in myocardial and endothelial dysfunctions 
and nitric oxide production. As a result, the elevated level of 
plasma free fatty acid is associated with the increased risk 
of hypertension, insulin resistance, diabetes, metabolic syn-
drome, dyslipidemia, coagulation disorders and the increased 
risk of atherosclerotic vascular disease. Indeed, many studies 
indicated that the levels of plasma free fatty acid are higher in 
obese individuals with diabetes, metabolic syndrome, and in-
dividuals with coronary failure and acute coronary syndromes 
than healthy ones.

Key Words: Free Fatty Acid, Inflammation, Insulin Resis-
tance, Coagulation Disorders, Gluconeogenesis
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GİRİŞ

Yağlar hammaddenin cinsine, üretim yöntem 
ve koşullarına bağlı olarak, esas bileşenleri 
olan triaçilgliserollerin (trigliserit) yanısıra, 
belli oranlarda açilgliseroller (mono ve dig-
liseridler), serbest yağ asitleri (SYA), yağ 
alkolleri, steroller, tokoferoller, fosfatidler, 
pigmentler, yağ alkolleri ve vitaminler gibi 
bileşenleri de içerirler (Bhosle and Subrama-
nian, 2005: 481-494; Rodrigues et al., 2007: 
95-102). Serbest yağ asitleri, yağın yapısında 
trigliserit yapıya bağlı olmayan, serbest hal-
de bulunan yağ asitlerini ifade eder. Serbest 
yağ asitliği, trigliserit yapıdan yağın çeşitli 
faktörlerle hidrolize olmasının bir sonucu-
dur. Diğer bileşenlere göre serbest yağ asitleri 
oksidasyona daha yatkındır ve neden olduğu 
oksidasyondan dolayı yağda bozulmalara yol 
açarlar. Ham yağda fazla miktarda bulunan 
serbest yağ asitlerinin ürün üzerinde istenme-
yen etkilere neden olmasından dolayı yağdaki 
serbest yağ asidi içeriğinin belli bir seviyeye 
kadar düşürülmesi istenir ve bunun için asit 
giderme yöntemleri kullanılır (Azeman et al., 
2015: 1569-1573). Serbest yağ asitliği, yağ 
için önemli bir kalite indeksidir ve sürekli 
olarak yağda raf ömrü takip parametresi ola-
rak kullanılmaktadır. Bu yüzden kalite kont-
rolde en önemli analizlerin başında gelmek-
tedir  Serbest yağ asidi miktarının artışı ya da 
o yağ türünde yüksek oranda bulunması, ok-
sidasyona olan stabilitenin düşmesi anlamına 
gelmektedir. Bu da yağın acılaşmaya başla-

yacağının önemli göstergelerinden birisidir 
(Henry, 2011: 701-704). 

Kanda albümine bağlı olarak taşınan serbest 
yağ asitleri 10-12 saatlik açlık sonrasında 
karaciğer, kalp ve iskelet kası için ana ener-
ji kaynağı niteliğindedir. Ancak özellikle in-
sülin direncinin eşlik ettiği diyabet, obezite 
ve metabolik sendrom gibi bazı hastalıkların 
varlığında artan serbest yağ asidi düzeyi bu 
hastalıkların şiddetini arttırabilir (Delarue 
and Magnan, 2007: 142-148). Aynı zamanda 
serbest yağ asitlerinin düzeyinin artması ile 
hipertansiyon, dislipidemi, koagülasyon bo-
zuklukları ve aterosklerotik vasküler hastalık-
ların oluşma riski de artabilmektedir (Boden, 
2008: 635-646). 

AMAÇ

Bu derlemede yetersiz ve dengesiz beslenme 
alışkanlıklarının da içinde bulunduğu çeşit-
li nedenlere bağlı olarak görülen serbest yağ 
asidi düzeyi yüksekliği ile oluşabilecek sağ-
lık problemleri arasındaki ilişkiyi açıklamak 
amaçlanmıştır. Bunun yanısıra diyabet, in-
sülin direnci, obezite, metabolik sendrom ve 
kardiyovasküler hastalıkların varlığında göz-
lemlenen plazma serbest yağ asidi seviyesi 
yüksekliğinin nedenleri de açıklanmıştır.

KAPSAM

Bu derlemede artmış plazma serbest yağ asidi 
düzeyine bağlı olarak görülen biyokimyasal 
değişimler ve bu değişimlere bağlı olarak gö-
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rülebilecek sağlık problemlerine değinilmiş-
tir. Ayrıca diyabet, obezite, metabolik send-
rom ve kardiyovasküler hastalığı olan birey-
lerde plazma serbest yağ asidi düzeyindeki 
yüksekliğin nedenleri açıklanmıştır.

YÖNTEM

Science Direct, Pubmed ve Google Scholar 
veri tabanları ve sağlık bilimleri alanında ya-
yın yapan Türk ve uluslararası dergilerden 
faydalanılarak ‘‘serbest yağ asidi’’ anahtar 
kelimesi ile genel olarak son 15 yıla ait maka-
leler incelenmiş ve özellikle serbest yağ asit-
lerinin insülin direnci ve inflamasyona ilişkin 
parametrelere olan etkileri ve kardiyovaskü-
ler sağlıkla ilişkisi üzerinde durulmuştur.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Dolaşımda artmış plazma serbest yağ asidi 
düzeyi ne gibi biyokimyasal değişimlere ne-
den olur ve bu durum sağlığı nasıl etkiler ?

Serbest Yağ Asitleri ve İnsülin Direnci, 
Obezite, Diyabet

Adipoz dokudan yağ asidi mobilizasyonu 
normalde insülin tarafından baskılanırken, 
insülin direncinde lipolizis daha da artar ve 
bu durum bir kısır döngüye yol açar (Karpe 
et al., 2011: 2441-2449). Dolaşımdaki serbest 
yağ asitleri düzeyindeki artış insülin reseptör 
substratlarının (IRS) fosforilasyon ve yapı-
sında bozukluklara neden olabilir. İnsülin 
reseptör substratları, fosfotidil inositol 3 ki-
naz (PI3 Kinaz) aracılığı ile protein kinaz B 

ve protein kinaz C’yi etkilerken bir yandan 
da glukoz transporter 4’ü (GLUT4) uyararak 
glukoz transportunu sağlar (Bolu ve Taşlıpı-
nar, 2006: 8-17). Dolaşımdaki artmış serbest 
yağ asidi insülin direncine neden olabilir ve 
buna bağlı olarak glukoz transport sistem bo-
zukluğu görülür (Şekil 1). Heparinize lipit 
emülsiyonları aracılığıyla plazma serbest yağ 
asidi düzeylerinin arttırılması iskelet kasında 
insülin aracılı glukoz kullanımını azaltmak-
tadır (Boden, 2008: 635-646). Yapılan bir ça-
lışmada plazma serbest yağ asidi düzeyinin 
farklı dozlardaki ‘‘Liposyn’’ infüzyonu aracı-
lığıyla 440 µmol/L düzeyinden 695, 1251 ve 
1688 µmol/L düzeyine çıkarılmasıyla glikoz 
atımında da sırasıyla %22, %30 ve %34 oran-
larında artış görüldüğü saptanmıştır (Belfort 
et al., 2005: 1640-1648). Benzer başka bir ça-
lışmada serbest yağ asidi düzeyindeki artış ile 
birlikte insülin direncinin de anlamlı olarak 
arttığı, serbest yağ asidi düzeyinin azalması 
ile insülin direncinin de anlamlı olarak azal-
dığı görülmüştür (Boden et al., 2001: 1612-
1617). 

Serbest yağ asidi düzeyindeki artışın glikojen 
sentezine ve insülin salınımına etkisinin ince-
lendiği bir çalışmada ise plazma serbest yağ 
asidi düzeyinin 600 µmol/L düzeyinden 1200 
µmol/L düzeyine çıkarılmasıyla glikojen sen-
tezinin %40 oranında azaldığı, insülin salını-
mının ise arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Hom-
ko et al., 2003: 487-491). Itoh ve ark. (2003: 
173-176) ise serbest yağ asitlerinin G protein 
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kenetli reseptör 40’ı (GPR40) aktive ederek 
insülin sekresyonunu arttırabileceğini belirt-
mişlerdir. Roden ve arkadaşlarının (2000) 
yapmış olduğu çalışmada da plazma serbest 
yağ asidi düzeyinin artması ile endojen glu-
koz üretiminin anlamlı düzeyde azaldığı, 
glikoneogenezin ise anlamlı düzeyde arttığı 
görülmüştür. Sağlıklı bireylerde nikotinik 
asit aracılığı ile serbest yağ asidi düzeyinin 
387 µmol/L düzeyinden 43 µmol/L düzeyine 
indirilmesiyle glikonegenolizisin azaldığı en-
dojen glukoz üretiminin ise arttığı gözlenir-
ken, serbest yağ asidi düzeyinin 43 µmol/L 
düzeyinden 1823 µmol/L düzeyine yükseltil-
mesi ile glikonegenolizisin arttığı saptanmış-
tır (Chen et al., 1999: 362-372). 

Vücut yağ kütlesinin artmasının TNF-α, an-
jiyotensin 2, interlökin 6, interlökin 1- β ve 
rezistin gibi bileşiklerin yanı sıra serbest yağ 
asidi salınımında da artışa neden olduğu bi-
linmektedir (Şekil 1). Bu bileşiklerin yüksek 
oranda salınmasının insülin direncine neden 
olduğu ve obeziteyi tetiklediği düşünülmek-
tedir. Serbest yağ asidi konsantrasyonlarının 
obez bireylerde yüksek olması, bu konsant-
rasyonun azalıp artmasının insülin direnci 
değerleri ile paralellik göstermesi dikkate 
alındığında dolaşımdaki serbest yağ asidi dü-
zeyinin artmasının obezite için bir risk fak-
törü olabileceği belirtilmiştir (Boden, 2008: 
635-646). Visseral yağ dokusunun yüksek 
lipolitik aktivitesi nedeni ile insülin direnci 
ve artmış serbest yağ asidi salınımına neden 

olabileceği belirtilse de (Wajchenberg, 2000: 
697-738), güncel çalışmalar deri altı yağ do-
kusundaki artışın bu duruma daha fazla ne-
den olabileceğini vurgulamaktadır (Koutsari 
and Jensen, 2006: 1643-1650). Aynı zamanda 
dolaşımdaki serbest yağ asidi düzeyinin art-
ması insülinin anti-lipolitik aktivitesini azalt-
makta ve buna bağlı olarak serbest yağ asidi 
salınımı artmaktadır. Sonuç olarak bu durum 
bir kısır döngüye neden olmaktadır (Karpe et 
al., 2011: 2441-2449). Bir diğer yandan insü-
lin sekresyonu ya da etkisindeki bozulmalar 
nedeniyle görülen diyabet ve metabolik send-
rom gibi hastalıklarda artmış lipolizis serbest 
yağ asidi salınımında artışa neden olmaktadır 
(Delarue and Magnan, 2007: 142-148). Tip 2 
DM’li obez bireylerde yüksek plazma serbest 
yağ asidi konsantrasyonlarının azaltılmasının 
insülin duyarlılığını %25-50 oranında arttır-
dığı belirtilmiştir (Santomauro et al., 1999: 
1836-1841). 

Sonuç olarak insülin direnci ve insülin diren-
cinin eşlik ettiği diyabet ve metabolik send-
rom gibi hastalıklarla plazma serbest yağ 
asidi düzeyleri arasındaki ilişki bir çok çalış-
mada incelense de mekanizması henüz tam 
olarak aydınlatılamamıştır. Dresner ve arka-
daşlarının (1999: 253-259) yapmış oldukla-
rı çalışmada serbest yağ asidi düzeyindeki 
artışın glukoz oksidasyonunda ve glikojen 
sentezinde anlamlı azalmalarla birlikte intra-
muskuler glikoz-6-fosfat konsantrasyonunda 
da % 90’lık bir azalmaya neden olduğu sap-
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tanmıştır. Serbest yağ asidi konsantrasyonu 
yüksek olan grupta hücre içi glikoz konsant-
rasyonlarının daha az olduğu ve gliserol in-
füzyonu yapılan grubun fosfatidil inozitol 3 
kinaz aktivitesinin 4 kat yüksek olduğu göz 
önüne alınarak, artmış serbest yağ asidi dü-
zeylerinin glikoz transportunda defektlere 
neden olduğu, bununda fosfatidil inozitol 3 
kinazla ilişkili azalmış IRS-1 düzeylerinden 
kaynaklandığı belirtilmiştir. Boden ve Shul-
man (2002: 14-23) ise artmış serbest yağ 
asidi düzeyinin GLUT-4 translokasyonunda 
azalma sağlayarak, β hücre fonksiyonunu 
bozarak ve insülinin etkisini antogonize ede-
rek insülin direncine neden olduğunu belirt-
mişlerdir. Başka bir hipoteze göre ise; artmış 
plazma serbest yağ asidi konsantrasyonu, 
serbest yağ asitlerinin reesterifikasyonuyla 
oluşan uzun zincirli Acyl CoA ve diasilgli-
serollerin intramiyosellüler ve intrahepatik 
birikimiyle sonuçlanmaktadır (Boden, 2011: 
139-143). Diasilgliserollerin protein kinaz C 
izoformlarının aktivatörü olması ve protein 
kinaz C izoformlarının da insülin reseptör 
substratının (IRS) 1/2 tirozin fosforilasyonu-
nu azaltarak insülin direncine neden olması 
dolayısı ile artmış serbest yağ asitlerinin insü-
lin direncine neden olabileceği belirtilmiştir 
(Yu et al., 2002: 50230-50236).

Serbest Yağ Asitleri ve Kardiyovasküler 
Hastalıklar

Serbest yağ asitleri, kalbin çalışması için ma-
jor enerji kaynakları olup, kalbin ihtiyaç duy-

duğu enerjinin yaklaşık %60-70’i lipit oksi-
dasyonundan sağlanır (Zhang et al,, 2017: 
41). Serbest yağ asitlerinin oksidasyonu gli-
kolizden daha fazla oksijen gerektirir. Serbest 
yağ asitleri proaritmiktir ve plazma düzeyin-
deki artış miyokardiyal disfonksiyona katkı-
da bulunur (Pilz and März, 2008: 429-434). 
Artmış serbest yağ asidi düzeyi endotelyal 
disfonksiyonun yanı sıra oksidatif stres, inf-
lamasyon ve renin anjiyotensin sisteminde 
bozukluklara yol açarak kardiyovasküler sağ-
lık için risk oluşturur. Ayrıca nitrik oksit üre-
timinde ve insülinin etkisinde neden olduğu 
bozulmalar dolayısıyla da kardiyovasküler 
sağlığı olumsuz etkiler (Ghosh et al., 2017: 
50).  Plazmada 0.1- 1.0 mmol/L’lik bir kon-
santrasyon aralığında albumine bağlı olarak 
taşınan serbest yağ asitlerinin, kalp yetmez-
liği ve akut koroner sendromları olan hasta-
larda düzeyinin  yüksek olduğu belirtilmiştir. 
Bunun da katekolaminler ve natriüretik pep-
titlerdeki artışa bağlı olarak artmış bir lipo-
lizin sonucu olduğu bildirilmiştir (Pilz and 
März, 2008: 429-434); Jin et al., 2017: 48-
52). Plazma serbest yağ asidi düzeyiyle kalp 
yetmezliği arasındaki ilişkinin değerlendiril-
diği, 65 yaş üzerindeki 4248 kadın ve erke-
ğin ortalama 10 yıllık takibi ile yapılmış bir 
çalışmada; plazma serbest yağ asidi konsant-
rasyonundaki her 0.2 mEq/L’lik artışın kalp 
yetmezliği riskini %12 arttırdığı saptanmıştır 
(Djoussé et al., 2013; 964-969). Uzun süre-
li bir izlem çalışmasında da plazma serbest 
yağ asidi konsantrasyonu yüksek bireylerde 
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kardiyovasküler ve nonkardiyavasküler has-
talıklara bağlı ölüm oranlarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür (Miedema et al., 2014: 
843-848).

Epidemiyolojik çalışmalarda serbest yağ asit-
lerinin arteriyal hipertansiyon için bir risk 
faktörü olabileceği belirtilmiş olup serbest 
yağ asitleri ile arteriyal hipertansiyon ara-
sındaki ilişkinin α1-adrenerjik aktivasyonla 
ilişkili olabileceği belirtilmiştir (Zhang et al., 
2017: 41; Sarafidis and Bakris, 2007: 12-19). 
Artmış serbest yağ asidi düzeyinin damar du-
varlarındaki düz kas hücre yapımını uyararak 
vasküler hipertrofiye ve damar sertliğine ne-
den olmasının yanı sıra nitrik oksit üretimini 
azaltması dolayısıyla da arteriyal hipertansi-
yona neden olabileceği belirtilmiştir (Sarafi-
dis and Bakris, 2007: 12-19). Ayrıca serbest 
yağ asitleri endotel hücreleri, makrofajlar ve 
düz kaslarda proaterosklerotik etki göstererek 
ateroskleroz gelişimine katkıda bulunurlar 
(Hufnagel et al., 2005: 245-254; Lloyd et al., 
2007: 49-55). Serbest yağ asitleri kolesterol 
taşınmasını etkileyerek makrofajların köpük 
hücrelerine dönüşmesine neden olduğu gibi, 
düz kas hücreleri tarafından üretilen hüc-
re dışı matriksi değiştirip düşük yoğunluklu 
proteinlerin (LDL) birikimine yol açarak da 
aterosklerozis riskini artırır (Oram and Born-
feldt, 2004: 1240-1253). 

Sonuç olarak serbest yağ asidi konsantras-
yonlarındaki artış kardiyomiyositlerdeki 
β-oksidasyon ve oksijen tüketiminde artışa 

neden olarak kalp yetmezliği ve akut koroner 
sendromlar için risk oluşturur (Oliver, 2006: 
701-709; Stanley et al., 2005: 1093-1129). 
Bu nedenle miyokardiyumdaki yağ asitleri-
nin alımını ve/veya oksidasyonunu azaltmayı 
amaçlayan terapötik yaklaşımlar ortaya çık-
mıştır (Wallhaus et al., 2001: 2441-2446). 
Ayrıca serbest yağ asitleri düzeyinin artma-
sı plazma membranının zarar görmesine ve 
kardiyomiyositlerin iyon kanallarının bozul-
masına neden olarak proaritmik etki gösterir 
(Oliver, 2006: 701-709). 

Serbest Yağ Asitleri ve İnflamasyon

Serbest yağ asitleri proinflamatuar lipidler-
dir. Uzun zincirli-CoA türevlerine metaboli-
ze olarak, inflamasyonu başlatabilen plazma 
membran yolaklarını modifiye ederek ve 
nükleer reseptörleri modifiye eden bir ligant 
gibi davranarak proinflamatuar sinyal yolak-
larını aktive eder (Yazıcı, 2015: 8-13). Endo-
telyal hücrelerden tümör nekrozis faktör alfa 
(TNF- α), monosit kemoatraktan protein-1 
(MCP-1), interlökin 6 (IL-6), vasküler hüc-
re adezyon molekülü-1 (VCAM-1) ve hücre-
ler arası adezyon molekülü-1 (ICAM-1) gibi 
inflamatuar parametrelerin salınımında artışa 
neden olur (Boden et al., 2005: 3458-3465). 
Bu inflamatuar sitokinlerin salınımını ise Toll 
Benzeri Reseptör-4 (TLR4) ve G proteinine 
bağlı reseptörleri (GPCR) aktive eden sinyal 
yolaklarını etkileyerek arttırır. (Volpe and 
Nogueira-Machado, 2013: 189-197). Sağlıklı 
yetişkin bireylerde plazma serbest yağ asidi 
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konsantrasyonunun 352 µmol/L düzeyinden 
732 µmol/L düzeyine çıkarılmasının infla-
masyona ilişkin parametrelerde artışa sebep 
olduğu görülmüştür (Tripathy et al., 2003: 
2882-2887). Ayrıca insülin direncinin eşlik 
ettiği Tip 2 diyabetli ve metabolik sendromlu 
bireylerde artmış serbest yağ asidi düzeyinin 
artmış inflamasyon riskiyle ilişkili olduğu be-
lirtilmiştir (Masquio et al., 2016: 136-144). 
Serbest yağ asidi düzeyi yüksek bireylerde 
inflamasyon riskinin yüksek olmasının bir 
diğer nedeninin ise insülin direncinin oldu-
ğu belirtilmektedir. Tip 2 diyabetli bireylerde 

kullanılan tiazolidindion türevleri gibi oral 
antidiyabetik ilaçlar hem serbest yağ asidi 
konsantrasyonunu azaltmakta hem de anti-inf-
lamatuar etki göstermektedir (Aljada et al., 
2001: 3130-3133). Ayrıca serum insülin se-
viyesi normalden çok daha yüksek olan Zuc-
ker tipi ratlarda anti-inflamatuar bir ilaç olan 
aspirin kullanımıyla insülin duyarlılığının 
arttığı görülürken (Yuan et al., 2001: 1673-
1677) farklı bir çalışmada da  proinflamatuar 
sitokinlerin salınımının insülin duyarlılığının 
artırılmasıyla azaldığı belirtilmiştir (Tripathy 
et al., 2003: 2882-2887).

Şekil 1. Serbest Yağ Asitlerinin Sağlık Üzerine Etkisi

SONUÇ

Proinflamatuar lipidler olarak da nitelendiri-
len serbest yağ asitlerinin düzeyindeki artış 

insülin direncinde artışla karakterizedir ve bu 
durum kısır bir döngü içerisindedir. Uzun sü-
reli açlık, yüksek yağlı beslenme gibi diyetsel 
faktörlere, obezite, diyabet, metabolik send-
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rom gibi insülin direncinin eşlik ettiği hasta-
lıklara ve bazı karaciğer hastalıklarına bağlı 
olarak artan plazma serbest yağ asidi düzeyi 
bu hastalıkların prognozunu daha da kötüleş-
tirebilir ve bu durum akut koroner sendrom-
lar için risk oluşturabilir. Bu hastalıkların gö-
rüldüğü bireylerde plazma serbest yağ asidi 
düzeyini azaltmaya yönelik beslenme ve ya-
şam tarzı önerileri, hastalığa ilişkin oluşabile-
cek primer ve sekonder sağlık problemlerine 
karşı koruyucu olabilir.

KAYNAKÇA

ALJADA, A., GHANİM, H., FRİEDMAN, 
J., GARG, R., MOHANTY, P.,  DAN-
DONA, P., (2001). Troglitazone reduces 
the expression of PPARγ while stimula-
ting that of PPARα in mononuclear cells 
in obese subjects. The Journal of Clini-
cal Endocrinology & Metabolism, 86(7): 
3130-3133.Doi:10.1210/jcem.86.7.7624

AZEMAN, N.D., YUSOF, N.A., OTHMAN, 
A.I., (2015). Detection of Free Fatty Acid 
in Crude Palm Oil. Asian Journal Of Che-
mistry, 5 (2015): 1569-1573.Doi:http://
dx.doi.org/10.14233/ajchem.2015.17810

BELFORT, R., MANDARİNO, L., KASH-
YAP, S., WİRFEL, K., PRATİPANA-
WATR, T., BERRİA, R., et al., (2005). 
Dose-response effect of elevated plasma 
free fatty acid on insulin signaling. Dia-
betes, 54(6): 1640-1648. Doi:https://doi.
org/10.2337/diabetes.54.6.1640

BHOSLE, B.M., SUBRAMANİAN, R., 
(2005). New approaches in deacidifi-
cation of edible oils––a review. Journal 
of Food Engineering, 69(4): 481-494. 
Doi: https://doi.org/10.1016/j.jfoo-
deng.2004.09.003

BODEN, G., LEBED, B., SCHATZ, M., 
HOMKO, C., LEMİEUX, S., (2001). Ef-
fects of acute changes of plasma free fatty 
acids on intramyocellular fat content and 
insulin resistance in healthy subjects. Di-
abetes, 50(7): 1612-1617. Doi:https://
doi.org/10.2337/diabetes.50.7.1612

BODEN, G., SHULMAN, G.I., (2002). Free 
fatty acids in obesity and type 2 diabetes: 
defining their role in the development of 
insulin resistance and β‐cell dysfuncti-
on. European journal of clinical investi-
gation, 32(s3): 14-23. Doi: https://doi.
org/10.1046/j.1365-2362.32.s3.3.x

BODEN, G., SHE, P., MOZZOLİ, M., CHE-
UNG, P., GUMİREDDY, K., REDDY, P., 
et al., (2005). Free fatty acids produce 
insulin resistance and activate the proinf-
lammatory nuclear factor-κB pathway 
in rat liver. Diabetes, 54(12): 3458-3465. 
Doi:  https://doi.org/10.2337/diabe-
tes.54.12.3458

BODEN, G., (2008). Obesity and free fatty 
acids. Endocrinology and Metabolism 
Clinics, 37(3): 635-646. Doi:https://doi.
org/10.1016/j.ecl.2008.06.007



72

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:198 K:321
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

BODEN, G., (2011). 45Obesity, insulin re-
sistance and free fatty acids. Current 
opinion in endocrinology, diabetes, and 
obesity, 18(2): 139-143. Doi: 10.1097/
MED.0b013e3283444b09

BOLU, Ş.E., TAŞLIPINAR, A., (2006). İn-
sülin Direncinin Moleküler Mekaniz-
maları. Turkiye Klinikleri Journal of 
Internal Medical Sciences, 2(3): 8-17. 
URL: http://www.turkiyeklinikleri.com/
article/en-insulin-direncinin-molekuler-
mekanizmalari-44656.html

CHEN, X., IQBAL, N., BODEN, G., (1999). 
The effects of free fatty acids on gluco-
neogenesis and glycogenolysis in normal 
subjects. The Journal of clinical investi-
gation, 103(3): 365-372. Doi: https://doi.
org/10.1172/JCI5479

DELARUE, J., MAGNAN, C., (2007). Free 
fatty acids and insulin resistance. Current 
Opinion in Clinical Nutrition & Metabo-
lic Care, 10(2): 142-148. Doi: 10.1097/
MCO.0b013e328042ba90

DJOUSSÉ, L., BENKESER, D., ARNOLD, 
A., KİZER, J.R., ZİEMAN, S.J., LE-
MAİTRE, R.N., et al., (2013). Plasma 
Free Fatty Acids and Risk of Heart Fa-
ilureClinical Perspective: The Cardio-
vascular Health Study. Circulation: He-
art Failure, 6(5):964-969. Doi: https://
doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILU-
RE.113.000521

DRESNER, A., LAURENT, D., MARCUC-
Cİ, M., GRİFFİN, M.E., DUFOUR, S., 
CLİNE, G.W., et al., (1999). Effects of 
free fatty acids on glucose transport and 
IRS-1–associated phosphatidylinositol 
3-kinase activity. The Journal of clini-
cal investigation, 103(2): 253-259. Doi: 
10.1172/JCI5001

GHOSH, A., GAO, L., THAKUR, A., SİU, 
P.M., LAİ, C.W.K., (2017). Role of free 
fatty acids in endothelial dysfunction. Jo-
urnal of biomedical science, 24(1): 50. 
Doi: https://doi.org/10.1186/s12929-
017-0357-5

HOMKO, C.J., CHEUNG, P., BODEN, G., 
(2003). Effects of free fatty acids on glu-
cose uptake and utilization in healthy 
women. Diabetes, 52(2): 487-491. Doi: 
https://doi.org/10.2337/diabetes.52.2.487

HUFNAGEL, B., DWORAK, M., SOUFİ, 
M., MESTER, Z., ZHU, Y., SCHAE-
FER, J.R., et al., (2005). Unsaturated 
fatty acids isolated from human lipop-
roteins activate protein phosphatase 
type 2Cβ and induce apoptosis in en-
dothelial cells. Atherosclerosis, 180(2): 
245-254. Doi: 10.1016/j.atherosclero-
sis.2004.12.021

ITOH, Y., KAWAMATA, Y., HARADA, M., 
KOBAYASHİ, M., FUJİİ, R., FUKUSU-
Mİ, S., et al., (2003). Free fatty acids re-
gulate insulin secretion from pancreatic β 



73

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:198 K:321
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

cells through GPR40. Nature, 422(6928): 
173-176. Doi: 10.1038/nature01478

JİN, J.L., GUO, Y.L., Lİ, J.J., (2017). Plas-
ma free fatty acids in relation with the 
severity of coronary artery disease in 
non-diabetics: A Gensini score assess-
ment. IJC Metabolic & Endocrine, 14: 
48-52. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijc-
me.2016.12.004

KARPE, F., DİCKMANN, J.R., FRAYN, 
K.N., (2011). Fatty acids, obesity, and 
insulin resistance: time for a reevaluati-
on. Diabetes, 60(10): 2441-2449. Doi: 
10.2337/db11-0425

KOUTSARİ, C., JENSEN, M.D., (2006). 
Thematic review series: patient-oriented 
research. Free fatty acid metabolism in 
human obesity. Journal of Lipid Rese-
arch, 47(8): 1643-1650. Doi: 10.1194/jlr.
R600011-JLR200

LLOYD, E.E., GAUBATZ, J.W., BURNS, 
A.R., POWNALL, H.J., (2007). Susta-
ined elevations in NEFA induce cyclo-
oxygenase-2 activity and potentiate 
THP-1 macrophage foam cell formati-
on. Atherosclerosis, 192(1): 49-55. Doi: 
10.1016/j.atherosclerosis.2006.06.014

MASQUİO, D.C.L., DE PİANO-GANEN, 
A., OYAMA, L.M., DA SİLVEİRA CAM-
POS, R.M., SANTAMARİNA, A.B., 
GOMES, A.D.O., et al., (2016). The role 

of free fatty acids in the inflammatory 
and cardiometabolic profile in adoles-
cents with metabolic syndrome engaged 
in interdisciplinary therapy. The Journal 
of nutritional biochemistry, 33: 136-144. 
Doi: 10.1016/j.jnutbio.2016.03.017

MİEDEMA, M.D., MAZİARZ, M., BİGGS, 
M.L., ZİEMAN, S.J., KİZER, J.R., IX, 
J.H., et al., (2014). Plasma-free fatty 
acids, fatty acid–binding protein 4, and 
mortality in older adults (from the Car-
diovascular Health Study). American 
Journal of Cardiology, 114(6): 843-
848. Doi:https://doi.org/10.1016/j.amj-
card.2014.06.012

OLİVER, M.F., (2006). Sudden cardiac de-
ath: the lost fatty acid hypothesis. Journal 
of the Association of Physicians, 99(10): 
701-709. Doi: 10.1093/qjmed/hcl084

ORAM, J.F., BORNFELDT, K.E., (2004). 
Direct effects of long-chain non-esterified 
fatty acids on vascular cells and their re-
levance to macrovascular complications 
of diabetes. Front Biosci, 9: 1240-1253. 
Doi: http://dx.doi.org/10.2741/1300

PİLZ, S., MÄRZ, W., (2008). Free fatty 
acids as a cardiovascular risk factor. Cli-
nical chemistry and laboratory medi-
cine, 46(4): 429-434. Doi: 10.1515/
CCLM.2008.118

RODEN, M., STİNGL, H., CHANDRAMO-



74

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:198 K:321
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ULİ, V., SCHUMANN, W.C., HOFER, 
A., LANDAU, B.R., et al., (2000). Ef-
fects of free fatty acid elevation on pos-
tabsorptive endogenous glucose produc-
tion and gluconeogenesis in humans. Di-
abetes, 49(5): 701-707. Doi:https://doi.
org/10.2337/diabetes.49.5.701

RODRİGUES, C.E.C., GONCALVES, C.B., 
BATİSTA, E., MEİRELLES, A.J.A., 
(2007). Deacidification of vegetable oils 
by solvent extraction. Recent Patents on 
Engineering, 1(1): 95-102. Doi: https://
doi.org/10.2174/187221207779814699

SANTOMAURO, A.T., BODEN, G., SİLVA, 
M.E., ROCHA, D.M., SANTOS, R.F., 
URSİCH, M.J., et al., (1999). Overnight 
lowering of free fatty acids with Acipi-
mox improves insulin resistance and 
glucose tolerance in obese diabetic and 
nondiabetic subjects. Diabetes, 48(9): 
1836-1841. Doi:https://doi.org/10.2337/
diabetes.48.9.1836

SARAFİDİS, P.A., BAKRİS, G.L., (2007). 
Non-esterified fatty acids and blood pres-
sure elevation: a mechanism for hyper-
tension in subjects with obesity/insulin 
resistance?. Journal of human hyper-
tension, 21(1): 12-19. Doi: 10.1038/
sj.jhh.1002103

STANLEY, W.C., RECCHİA, F.A., LO-
PASCHUK, G.D., (2005). Myocardi-
al substrate metabolism in the normal 

and failing heart. Physiological revi-
ews, 85(3): 1093-1129. Doi: 10.1152/
physrev.00006.2004

HENRY, O.H., (2011). Monitoring the Free 
Fatty Acid Level of Crude Palm Oil Sto-
red under Light of Different Wavelenghts. 
American Journal of Food Technology, 6: 
701-704. Doi: 10.3923/ajft.2011.701.704

TRİPATHY, D., MOHANTY, P., DHİNDSA, 
S., SYED, T., GHANİM, H., ALJADA, 
A., DANDONA, P., (2003). Elevation 
of free fatty acids induces inflammation 
and impairs vascular reactivity in he-
althy subjects. Diabetes, 52(12): 2882-
2887. Doi:https://doi.org/10.2337/diabe-
tes.52.12.2882

VOLPE, C.M., NOGUEİRA-MACHA-
DO, J.A., (2013). The dual role of 
free fatty acid signaling in inflamma-
tion and therapeutics. Recent patents 
on endocrine, metabolic & immune 
drug discovery, 7(3): 189-197. Doi: 
10.2174/18715303113139990041

WAJCHENBERG, B.L., (2000). Subcuta-
neous and visceral adipose tissue: their 
relation to the metabolic syndrome. En-
docrine reviews, 21(6): 697-738. Doi: 
10.1210/edrv.21.6.0415

WALLHAUS, T.R., TAYLOR, M., DEG-
RADO, T.R., RUSSELL, D.C., STAN-
KO, P., NİCKLES, R.J.,  et al., (2001). 



75

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:198 K:321
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

Myocardial free fatty acid and glucose 
use after carvedilol treatment in patients 
with congestive heart failure. Circulati-
on, 103(20): 2441-2446. Doi: https://doi.
org/10.1161/01.CIR.103.20.2441

YAZICI, Z., (2015). Lipidlerin Kronik 
İnflamasyon ve İnsülin Direnci İlişki-
sindeki Rolü. Turkiye Klinikleri Journal 
of Pharmacology Special Topics, 3(3): 
8-13. URL: http://www.turkiyeklinik-
leri.com/article/en-lipidlerin-kronik-
in64258amasyon-ve-insulin-direnci-
iliskisindeki-rolu-74389.html

YU, C., CHEN, Y., CLİNE, G.W., ZHANG, 
D., ZONG, H., WANG, Y., et al., (2002). 
Mechanism by which fatty acids inhibit 
insulin activation of insulin receptor subs-
trate-1 (IRS-1)-associated phosphatidy-
linositol 3-kinase activity in muscle. Jo-

urnal of Biological Chemistry, 277(52): 
50230-50236. Doi: 10.1074/jbc.
M200958200

YUAN, M., KONSTANTOPOULOS, N., 
LEE, J., HANSEN, L., Lİ, Z.W., KA-
RİN, M., et al., (2001). Reversal of 
obesity-and diet-induced insulin resistan-
ce with salicylates or targeted disruption 
of Ikkβ. Science, 293(5535): 1673-1677. 
Doi: 10.1126/science.1061620

ZHANG, H.W., ZHAO, X., GUO, Y.L., 
ZHU, C.G., WU, N.Q., SUN, J., et al., 
(2017). Free fatty acids and cardiovascu-
lar outcome: a Chinese cohort study on 
stable coronary artery disease. Nutrition 
& metabolism, 14(1): 41. Doi: https://
doi.org/10.1186/s12986-017-0195-1



76

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2018 Sayı: 14 Sonbahar Kış Dönemi
September - October - November - December 2018 Issue: 14 Autumn Winter Period

ID:198 K:321
(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

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

PRINT ISSN: 2148-4791 - ONLINE ISSN: 2148-8150

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Free fatty acids refer to the fatty acids that are not bound to 
triglyceride structure in the structure of fat and are in free form. Free fatty acids carried in the 
blood thanks to albumin are a result of the hydrolyzation of fat from the triglyceride structure 
by various factors. Free fatty acids present in excess amounts in crude fat are more susceptible 
to oxidation compared to other components of the fat. Due to the undesirable effects on the 
product, the acidity level is reduced by some chemical, biological and physical acid remo-
val methods. Free fatty acids have some adverse effects on health as well as on the product. 
Elevated plasma concentrations are associated with hypertension, insulin resistance, diabetes, 
metabolic syndrome, dyslipidemia, coagulation disorders and atherosclerotic vascular disease 
risks, while free fatty acids are the main energy source for liver, heart and skeletal muscle after 
10-12 hours fasting. Aim: Based on the available literature data, it was aimed to investigate 
the effects of free fatty acids on health and determine which metabolic pathways cause these 
effects. Method: The articles published in the last 15 years were examined with “free fatty 
acid” keyword by utilizing Science Direct, PubMed and Google Scholar databases and Turkish 
and international journals in the field of health sciences. In particular, the effects of free fatty 
acids on parameters related to insulin resistance and inflammation, and their relationship with 
cardiovascular health are emphasized. Result: Free fatty acids have some adverse effects on 
health as well as on the product. Insulin resistance is one of the leading of these adverse effects. 
Fatty acid mobilization from the adipose tissue is normally suppressed by insulin. Elevation 
in the level of free fatty acid in circulation decreases the anti-lipolytic activity of insulin and 
lipolysis further increases. As a result, the elevation in the level of free fatty acid increases 
and this causes a vicious cycle. In addition, the increase in free fatty acid levels in circulation 
causes impairment in the phosphorylation and structure of insulin receptor substrates (IRS). 
Insulin receptor substrates stimulate glucose transporter 4 (GLUT4) to ensure glucose transport 
while affecting protein kinase B and protein kinase C via phosphatidylinositol 3 kinase (PI3 
Kinase). The elevated level of free fatty acid in the circulation affects glucose utilization due 
to impairments caused in insulin receptor substrates and glucose transport. Carbohydrate me-
tabolism is also affected by this negative effect of the elevated level of plasma free fatty acid. 
In some studies, it is reported that while an increase in free fatty acid concentration increases 
glucose oxidation, intramuscular glucose-6-phosphate concentration, and glycogen synthesis, 
but decreases glucose synthesis; a decrease in this concentration decreases gluconeogenesis, 
but increases glucose oxidation. According to another hypothesis, an increased concentration 
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of plasma free fatty acid results in intramyocellular and intrahepatic accumulation of long-
chain Acyl CoA and Diacylglycerols formed by re-esterification of free fatty acids. It is stated 
that the elevated levels of free fatty acid may cause insulin resistance since diacylglycerols are 
activators of protein kinase C isoforms and protein kinase C isoforms cause insulin resistance 
by decreasing phosphorylation of 1/2 tyrosine phosphorylation of insulin receptor substrate 
(IRS). In conclusion, in many studies, insulin resistance was significantly increased with the 
increase of free fatty acid level, and it was significantly decreased with the decrease of free fatty 
acid level. The level of free fatty acids transported by means of albumin in plasma at a con-
centration of 0.1 to 1.0 mmol/L were reported to be high in patients with coronary failure and 
acute coronary syndromes. This was reported to be an increased lipolysis due to the increase 
in catecholamines and natriuretic peptides. Free fatty acids, which have proarrhythmic activity 
causing cardiomyocyte ion channel defects, threaten cardiovascular health by causing defects 
in myocardial and endothelial dysfunctions and nitric oxide production. It was also suggested 
that the elevated levels of free fatty acid may cause arterial hypertension since it induces vas-
cular hypertrophy and vascular stiffness by stimulating the production of smooth muscle cells 
in the vascular walls. As free fatty acids cause macrophages to turn into foam cells by affecting 
cholesterol transport, it also increases the risk of atherosclerosis by altering the extracellular 
matrix produced by smooth muscle cells and causing the accumulation of low-density proteins 
(LDL). An increase in free fatty acids levels, which threaten cardiovascular health due to pro-
atherosclerotic effects in endothelial cells, macrophages, and smooth muscle, leads to an inc-
rease in β-oxidation and oxygen consumption in cardiomyocytes, which is a risk for coronary 
failure and acute coronary syndromes. As a result, the increase in free fatty acid concentration 
increases the risk of coronary failure, and it was found that the mortality due to cardiovascular 
diseases is higher in patients with high free fatty acid concentration. Free fatty acids are pro-
inflammatory lipids. They activate proinflammatory signaling pathways by metabolizing long 
chain-CoA derivatives, modifying plasma membrane pathways that can initiate inflammation, 
and acting as a ligand that modifies nuclear receptors. They cause the release of inflammatory 
parameters, such as tumor necrosis factor alpha (TNF-α), monocyte chemoattractant protein-1 
(MCP-1), interleukin 6 (IL-6), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1). The release of these inflammatory cytokines affects the sig-
naling pathways that activate Toll-Like Receptor-4 (TLR4) and G protein-coupled receptors 
(GPCRs). The increase in plasma free fatty acid concentration in healthy adult individuals was 
reported to cause an increase in parameters related to inflammation. It was also suggested that 
the increased levels of free fatty acid are associated with the increased risk of inflammation in 
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individuals with Type 2 diabetes and metabolic syndrome accompanied by insulin resistance. 
It was stated that another reason why a higher risk for inflammation is seen in individuals with 
higher levels of free fatty acid is associated is insulin resistance. Indeed, oral antidiabetic drugs 
such as thiazolidinedione derivatives used in individuals with Type 2 diabetes were shown to 
both decrease the free fatty acid concentration and have the anti-inflammatory effect. In additi-
on, aspirin, an anti-inflammatory drug, was shown to increase insulin sensitivity in Zucker type 
rats whose serum insulin level is much higher than normal, but in a different study, the release 
of proinflammatory cytokines decreased with the increased insulin sensitivity. Conclusion: In 
many studies in the literature, while the elevated level of plasma free fatty acid was associa-
ted with the increased risk of hypertension, insulin resistance, diabetes, metabolic syndrome, 
dyslipidemia, coagulation disorders and atherosclerotic vascular disease, it was suggested that 
the levels of plasma free fatty acid are higher in obese individuals with diabetes, metabolic 
syndrome, and individuals with coronary failure and acute coronary syndromes. Although these 
diseases are effective in increasing the plasma free fatty acid levels, the elevated levels of free 
fatty acid may worsen the prognosis of these diseases. For this reason, the positive steps to be 
taken towards nutritional and lifestyle changes in individuals with higher levels of plasma free 
fatty acid and likely to be high can protect them from health problems caused by the elevated 
levels of free fatty acid.
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Öz: Amaç: Prekonsepsiyonel beslenme, üreme sağlığının ge-
liştirilmesi ve konjenital anomalilerin azaltılmasında önemli 
bir yere sahiptir. Ancak konu ulusal literatürde yeterince ele 
alınmamıştır. Bu makale, literatürdeki eksikliğin giderilmesi, 
prekonsepsiyonel beslenme konusundaki bilgi ve farkında-
lığın arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Derleme 
niteliğindeki bu makale hazırlanırken, beslenme alanındaki 
kitaplar ve bazı veri tabanları farklı anahtar kelimeler (Precon-
ceptional Nutrition, Preconception Nutrition, Prepregnancy 
Nutrition, Maternal Nutrition, Paternal Nutrition, Prekonsep-
siyonel Beslenme, Gebelik Öncesi Beslenme vb.) kullanılarak 
taranmıştır. Makalede, ağırlıklı olarak son 10 yıla ait literatür 
bilgileri kullanılmıştır. Bulgular: Prekonsepsiyonel beslen-
me; üreme fonksiyonu, gebelik süreci ve sonuçlarını etkileye-
bilen önemli bir faktördür. Anne-baba adaylarının makro be-
sin öğeleri ile mikro besin öğelerini yeterli miktarlarda alması, 
gebeliğin oluşumu ve fetüsün sağlıklı bir biçimde gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Sağlıklı bir gebelik için hem maternal 
hem de paternal beslenme önemlidir. Ancak maternal beslen-
me; üreme fonksiyonu, gebelik süreci ve fetüsün sağlığını 
daha fazla etkilemektedir. Sonuç: Gebelik planlayan kadın ve 
erkeklerin prekonsepsiyonel dönemde sağlıklı beslenmeleri, 
üreme sağlığını geliştirmekte ve pek çok risk faktörünü azalt-
maktadır. Bu nedenle sağlık profesyonelleri, üreme çağındaki 
bireyleri prekonsepsiyonel beslenme konusunda eğitmeli ve 
nütrisyonel risk faktörlerini prekonsepsiyonel dönemde sap-
tayarak azaltılması için gerekli müdahalelerde bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme De-
ğerlendirmesi, Beslenme Gereksinimleri, Prekonsepsiyonel 
Beslenme, Üreme Sağlığı

Abstract: Aim: Preconceptional nutrition has an important 
place in promoting reproductive health and reducing congeni-
tal anomalies. However, this topic has not been adequately 
addressed in the national literature. This article was prepared 
to elimination of deficiencies in the literature, increase the 
knowledge and awareness about  preconceptional nutrition.  
Method: While preparing this review article, books and some 
databases in the field of nutrition were scanned using differ-
ent keywords (Preconceptional Nutrition, Preconception Nu-
trition, Prepregnancy Nutrition, Maternal Nutrition, Paternal 
Nutrition etc.). The literature information of the last 10 years 
was mainly used in the article. Findings: Preconceptional 
nutrition is an important factor that can affect reproductive 
function, pregnancy process, and its outcomes. Expectant 
mothers and fathers take macronutrients and micronutrients in 
sufficient amounts, contributing to the occurrence of the preg-
nancy and the healthy development of the fetus. Both maternal 
and paternal nutrition are important for a healthy pregnancy. 
However, maternal nutrition is more likely to affect reproduc-
tive function, pregnancy process, and fetal health. Conclu-
sion: The fact that women and men planning a pregnancy eat 
healthily in the preconceptional period improves reproductive 
health and reduces many risk factors. For this reason health-
care professionals should train individuals of reproductive age 
on preconceptional nutrition and identify nutritional risk fac-
tors preconceptional period and take the necessary interven-
tions to reduce them. 

Key Words: Diet Habits, Nutrition Assessment, Nutrition Re-
quirements, Preconception Nutrition, Reproductive Health
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GİRİŞ

İnsan vücudundaki fizyolojik süreçlerin sağ-
lıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli 
olan beslenme; üreme fonksiyonunu, gebelik 
oluşumunu, devamını ve sonuçlarını da etkile-
yebilen önemli bir faktördür (Gardiner et al., 
2008: 345; Baş, 2015: 1-6; Hanson et al., 2015: 
218-219; Şahin, 2015: 27; Cetin et al., 2010: 
81). Beslenme; bireysel sağlığa, germ hücrele-
rinin oluşmasına, ovulasyonun sürdürülmesi-
ne, fekundabilitenin arttırılmasına, embriyo ve 
fetüsün sağlıklı bir biçimde gelişmesine ve lak-
tasyon sürecine önemli katkılar sağlar (Han-
son et al., 2015: 225; Gardiner et al., 2008: 
345-346; Baş, 2015: 1-6; Akalın ve Eryılmaz, 
2017: 185). Sağlıklı bir bebeğe sahip olmak 
isteyen çiftlerin prekonsepsiyonel dönemdeki 
beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir (Şahin, 
2015: 27; Snyder et al., 2018: 423-439; Hanson 
et al., 2015: 219; Gardiner et al., 2008: 345-
346). Ancak sağlıksız beslenme davranışları, 
üreme çağındaki kadın ve erkekler arasında 
gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu durum, üreme 
sağlığı problemlerini arttırmakta, bireylerin ve 
doğacak bebeklerinin sağlığını tehdit etmekte-
dir (Huijgen, et al., 2014: 13; Baş, 2015: 3-4). 
Çünkü yetersiz ve dengesiz beslenen bireyler-
de üreme fonksiyonları olumsuz etkilenmekte, 
sağlıklı bir gebeliğin oluşması, sürdürülmesi 
ve sağlıklı bir bebeğin gelişmesi güçleşmekte-
dir (Hanson et al., 2015: 219; Gardiner et al., 
2008: 351-352; Dean et al., 2014: 1-2; Huijgen 
et al., 2014: 14). 

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federasyo-
nu (FIGO), gelecek nesillerin daha sağlıklı bi-
reylerden oluşabilmesi için üreme çağındaki 
genç kızların ve kadınların, gebelikten önce 
sağlıklı beslenmeleri ve sağlıklı bir yaşam 
biçimi geliştirmeleri konusundaki, bilgileri-
nin ve farkındalıklarının arttırılması gerek-
tiğini vurgulamaktadır (Hanson et al., 2015: 
228-233). Çünkü gebelik öncesindeki mater-
nal beslenme durumu ve beden kitle indeksi 
(BKİ) ile gebelikteki ağırlık kazanımı; gebe-
liğin oluşumunu, seyrini, fetüsün ağırlığını, 
maternal, fetal ve neonatal sağlığı etkilemek-
tedir (Samur, 2015: 20-21; Arslan ve Yiğiter, 
2012: 2; Kabaran ve Ayaz, 2013:103). Üreme 
çağındaki erkeklerin beslenme alışkanlık-
larının ise sperm sağlığını etkilediği, yeterli 
ve dengeli beslenen erkeklerde daha kaliteli 
spermler üretildiği bilinmektedir (Snyder et 
al., 2018: 431-432; Hanson et al., 2015: 219; 
Akalın ve Eryılmaz, 2017: 186-190; Çoban 
vd., 2005: 585). Tüm bu nedenlerle üreme ça-
ğındaki bireylerin, özellikle de genç kızların 
ve kadınların gebelik öncesindeki beslenme 
durumları ve nütrisyonel riskleri öncelikli bir 
konu olarak ele alınmalıdır (Hanson et al., 
2015: 218-219; Dean et al., 2014: 1-2). 

Çocuk sahibi olmaya hazırlanan her çiftte, 
birtakım prekonsepsiyonel risk faktörlerinin 
olduğu ve dünyadaki pek çok kadının da ön-
lenebilir risklerle gebe kaldığı belirtilmekte-
dir (Atrash et al., 2009: 43; Jack et al., 2008: 
268-278; Coşkun 2011: 10-11; Arslan ve Öz-
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kan, 2005: 65-66). Beslenme ile ilişkili risk 
faktörleri de bunlardan biridir (Huijgen et al., 
2014: 13-14; Stephenson et al., 2018: 1-12; 
Hanson et al., 2015: 218; Gardiner et al., 
2008: 345-346; Jack et al., 2008: 274-275). 
İstanbul’da yapılan bir çalışmada, üreme ça-
ğındaki kadınların %43.9’unun aşırı kilolu/
obez olduğu, %72’sinde demir, %86.3’ünde 
D vitamini, %66’sında B12, %56.9’ında mag-
nezyum eksikliğinin bulunduğu saptanmış-
tır (Koyucu vd., 2017: 118-120). Mevcut ve 
potansiyel risklerin azaltılması için sadece 
gebelik esnasında alınacak önlemler çoğu za-
man yetersiz kalmaktadır (Atrash et al., 2009: 
43; Baysoy ve Özkan, 2012: 78; Yakışan ve 
Set, 2012: 24; Barker et al., 2016: 330-331) 
Maternal nütrisyonel yetersizlikler için gebe-
lik esnasında yapılan müdahalelerin maternal 
sağlığı olumlu etkilediği ancak çocuk sağlı-
ğına olan etkilerinin sınırlı olduğu bilinmek-
tedir (Stephenson et al., 2018: 1). Bu nedenle 
günümüzde en iyi koşullarda yürütülse bile 
prenatal bakım hizmetlerinin anne ve doğa-
cak bebeğinin sağlığını korumada tek başına 
yeterli olmadığı görüşü kabul edilmektedir 
(Bhutta and Lassi, 2015: 16; Baysoy ve Öz-
kan, 2012: 78). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mevcut halk 
sağlığı programlarının gebeliğe risksiz başla-
mak için yetersiz olduğunu belirtmekte ve ül-
kelerin prekonsepsiyonel sağlık hizmetlerine 
önem vermesini tavsiye etmektedir (WHO, 
2013: 1-13). Amerikan Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi (CDC) de beslenme ile iliş-
kili risklerin prekonsepsiyonel danışmanlık 
ve bakım hizmetleri kapsamında ele alınması 
gerektiğini belirtmektedir (WHO, 2013: 18-
20; Johnson et al., 2006: 4-10; Jack et al., 
2008: 274-278). Uluslararası öneme sahip 
olan bazı kuruluşların (FIGO vb.) da prekon-
sepsiyonel dönemdeki beslenmenin önemine 
dikkat çektiği ve çeşitli önerilerde bulundu-
ğu bilinmektedir (Gardiner et al., 2008: 345-
352; WHO, 2013: 37-39; Hanson et al., 2015: 
225-235). 

Prekonsepsiyonel dönem, fetüsün sağlığı ve 
gelişimi açısından oldukça kritik bir dönem-
dir (Cetin et al., 2010: 81). Bu dönemde ve-
rilecek sağlık hizmetleri, bireysel risklerin 
azaltılması için iyi bir fırsat sunmaktadır. Bu 
nedenle sağlık profesyonelleri (doktor, ebe, 
hemşire, diyetisyen vb.), bu fırsatı en iyi şe-
kilde değerlendirerek anne-baba adaylarının 
beslenme ve sağlık durumlarını gebelikten 
önce optimize etmelidirler (Gardiner et al., 
2008: 346, 352; Hanson et al., 2015: 217; 
Doğaner ve Gölbaşı, 2011: 220; Johnson et 
al., 2006: 1-2; Barker et al., 2016: 330-332). 
Ancak hem dünyadaki ve hem de Türkiye’de-
ki prekonsepsiyonel sağlık hizmetleri henüz 
arzulanan düzeyde değildir (Gökdemir ve 
Eryılmaz, 2017: 204). Ayrıca Türkçe litera-
türde, prekonsepsiyonel beslenme konusu-
nu kapsamlı bir biçimde ele alan ve sağlık 
profesyonellerinin faydalanabileceği nitelik-
te yayınlar da yoktur. Türkiye Halk Sağlığı 
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Kurumu tarafından 2016 yılında yayımlanan 
Türkiye Beslenme Rehberi’nde ise gebelerin 
ve emzikli kadınların besin öğesi ihtiyaçları-
na değinilmesine rağmen prekonsepsiyonel 
beslenme konusu ile ilgili olarak sınırlı bil-
gilerin (folik asit ve iyotlu tuz kullanımı gibi) 
verildiği görülmektedir (Anonim, 2016: 102-
104). 

AMAÇ 

Bu derlemenin amacı; prekonsepsiyonel bes-
lenme konusundaki Türkçe literatür eksikli-
ğini gidermek, sağlık profesyonellerinin ve 
toplumun bu konudaki bilgilerini ve farkın-
dalıklarını arttırmaktır. 

KAPSAM

Bu makalede; üreme çağındaki kadın ve er-
keklerde prekonsepsiyonel beslenmenin öne-
mi, prekonsepsiyonel dönemdeki enerji ve 
besin öğesi gereksinimleri konularına yer ve-
rilmiştir. 

YÖNTEM

Makale hazırlanırken, beslenme alanında-
ki kaynak kitaplardan ve PubMed, Scopus, 
Science Direct, Google Scholar gibi veri ta-
banlarından farklı anahtar kelimeler (Precon-
ceptional Nutrition, Preconception Nutrition, 
Prepregnancy Nutrition, Maternal Nutrition, 
Paternal Nutrition, Prekonsepsiyonel Beslen-
me, Gebelik Öncesi Beslenme) kullanılarak 
tarama yapılmıştır. Elde edilen literatürden 

ağırlıklı olarak son 10 yıla ait olan yayınlar 
bu makalede kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Prekonsepsiyonel beslenmenin, üreme fonk-
siyonlarına ve fetüsün gelişimine etkileri, bu 
dönemdeki enerji ve besin öğesi gereksinim-
leri nelerdir?

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Makalede, ağırlıklı olarak son 10 yıla ait lite-
ratür bilgileri kullanılmıştır. 

PREKONSEPSİYONEL BESLENME-
NİN ÖNEMİ 

Beslenme; fertiliteyi, fetüsün gelişimini, ma-
ternal ve neonatal sağlığı etkileyen en önem-
li çevresel faktörlerden biridir (Cetin et al., 
2010: 80-81; Moos et al., 2008: 282-283). 
Mevcut veriler, gebelik öncesi ve gebeliğin 
erken dönemlerindeki beslenmenin anne ve 
fetüs sağlığı açısından çok önemli olduğunu 
göstermektedir (Ramakrishnan et al., 2012: 
285; Snyder et al., 2018: 423-439). Anne 
adaylarının, gebelik öncesinde sağlıklı bes-
lenme alışkanlığı kazanmış olmaları ve bu 
alışkanlıklarını gebelikleri esnasında da de-
vam ettirmeleri gerekir (Hanson et al., 2015: 
228-229; Samur, 2015: 21; Snyder et al., 
2018: 423-439). 

Sağlıklı bir yaşam biçimi ve beslenme; anne-
baba adaylarının sağlığını optimize ederek 
olumsuz gebelik sonuçlarını azaltmakta ve 
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gelecek nesillerin daha sağlıklı bireylerden 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Huijgen 
et al., 2014: 13-14; Snyder et al., 2018: 423-
439; Barker et al., 2016: 330-332; Hanson et 
al., 2015: 215-219; Moos et al., 2008: 282-
283: Bhutta and Lassi, 2015: 15-16). Prekon-
sepsiyonel dönem ise sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarının öğretilmesi ve diyetten kay-
naklanan risklerin azaltılması için önemli bir 
fırsattır (Huijgen et al., 2014: 14; Snyder et 
al., 2018: 423-439; Stephenson et al., 2018: 
1; Barker et al., 2016: 330; Bhutta and Las-
si, 2015: 15-16). Düşük ve orta gelirli ülke-
lerde yürütülen prekonsepsiyonel beslenme 
eğitimlerinin, neonatal ölümleri %24 oranın-
da azalttığı, antenatal bakım alma, demir ve 
folik asit kullanma oranlarını ise yükselttiği 
saptanmıştır (Bhutta and Lassi, 2015: 19). 

Gebelik planlayan çiftlerin sağlıklı beslen-
meleri, azaltılmış nutrisyonel riskler ve ide-
al bir vücut ağırlığı ile gebeliğe başlamaları 
gerekir (Gardiner et al., 2008: 345-352; Aşcı, 
2015: 56; Hanson et al., 2015: 228-229; Huij-
gen et al., 2014: 13-14). Ancak sağlıksız bes-
lenme davranışları, üreme çağındaki birey-
ler arasında oldukça yaygındır (Huijgen, et 
al., 2014: 13; Hanson et al., 2015:218-220). 
Hollanda’da yapılan bir çalışma, prekonsep-
siyonel dönemdeki kadınların %55.4’ünün, 
erkeklerin ise %54.2’sinin yeterli ekmek, 
meyve, sebze, et ve balık tüketmediklerini 
göstermiştir (Huijgen et al., 2014: 13). Tür-
kiye’deki kadınların da demir, kalsiyum, B12 

içeren gıdaları, sebze ve meyveleri arzulanan 
düzeyde tüketmedikleri bilinmektedir. Şeker-
li ve yağlı besinleri tüketim oranları ise öne-
rilenden fazladır (Şahin, 2015: 27). 

Prekonsepsiyonel dönem ve kadının henüz 
gebe olduğunun farkında olmadığı erken ge-
belik dönemi, nütrisyonel risklerin azaltılma-
sı açısından oldukça kritik dönemlerdir (Gar-
diner et al., 2008: 345; Doğaner ve Gölbaşı, 
2011: 217; Bhutta and Lassi, 2015: 17; Bay-
soy ve Özkan, 2012: 78; Snyder et al., 2018: 
423-439). Anne dokularını bebeğin ihtiyaç-
larını karşılayacak besin depoları ile doldur-
mak ve spermlerin daha kaliteli oluşmasını 
sağlamak açısından özellikle konsepsiyondan 
önceki 14 haftalık dönem çok önemlidir (Hu-
ijgen et al., 2014: 13-14). Prekonsepsiyonel 
dönemde yapılacak diyet ve ilaç düzenleme-
leri sayesinde ise pek çok risk azaltılabilmek-
tedir (Hanson et al., 2015: 228-234; Jack et 
al., 2008: 271-275; Bhutta and Lassi, 2015: 
17; Doğaner ve Gölbaşı, 2011: 217-218). Ör-
neğin konsepsiyondan en az 1 ay (tercihen 
3 ay) önce kullanılmaya başlanan folik asit, 
nöral tüp defektlerinin (NTD) gelişme riski-
ni azalmaktadır (Yakışan ve Set, 2012: 24; 
Coşkun, 2011: 11; Doğaner ve Gölbaşı, 2011: 
217). İnfertilite tedavisi öncesinde çiftlerin 
beslenmelerinde yapılan değişiklikler ise 
yardımcı üreme tekniklerinin başarısını artır-
maktadır (Twigt et al., 2012: 2530; Akalın ve 
Eryılmaz, 2017: 185-191). 
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Prekonsepsiyonel dönemdeki beslenme; ge-
belik oluşumu ve sonuçlarına olumlu ya da 
olumsuz etkiler göstermektedir (Hanson et al., 
2015: 215-216; Huijgen et al., 2014: 14; Gar-
diner et al., 2008: 345-352). Örneğin akde-
niz diyeti, IVF tedavisi alan çiftlerde gebelik 
şansını %40 oranında artırmaktadır (Mmbaga 
and Luk, 2012: 129). Ayrıca spina bifida ge-
lişim riskini azalttığı ve fetüsün sağlıklı geli-
şimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle akdeniz diyeti, gebelik planlayan bi-
reyler ve gebelere önerilmektedir (Huijgen et 
al., 2014: 14; Hanson et al., 2015: 227; Aka-
lın ve Eryılmaz, 2017: 191). Folik asit, çinko 
ve antioksidan (Selenyum, C, E vitaminleri 
vb.) takviyelerinin de kullanılan doza bağlı 
olarak sperm değerlerinde bazı olumlu deği-
şikliklere neden olduğu bildirilmiştir (Frey et 
al., 2008: 392; Özcan ve Beji, 2016: 38-39). 
Kötü beslenme, obezite ve sedanter yaşam 
ise hem kadınların hem de erkeklerin üreme 
sağlığını olumsuz etkilemektedir (Huijgen et 
al., 2014: 14; Stephenson et al., 2018: 1-12). 
Tüm bu nedenlerle anne ve baba adaylarının 
beslenmesinin gebelik öncesinden başlana-
rak iyileştirilmesi gerektiği görüşü her geçen 
gün yaygınlaşmaktadır (DeRegil et al., 2016: 
1461; Gardiner et al., 2008: 345346; Hanson 
et al., 2015:218; Huijgen et al., 2014: 13-14; 
Snyder et al., 2018: 423-439; Stephenson et 
al., 2018: 1-12). 

DSÖ ve CDC üreme çağındaki bireylerin 
beslenme durumunun ve BKİ’lerinin peri-

yodik olarak izlenmesini, yetersiz beslenme, 
anemi, obezite, diyabet, fenilketonüri, mad-
de bağımlılıkları (sigara, alkol, kafein vb.), 
yeme bozuklukları vb. riskler açısından tara-
ma yapılarak, hastalık tespit edilenlerin gebe-
likten önce tedavi edilmesini önermektedir. 
(WHO, 2013: 37-39; Jack et al., 2008: 268-
278). Ayrıca anne adaylarına gebelikten önce 
folik asit ve demir takviyesi yapılmasını, tüm 
bireylere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivi-
te alışkanlığı kazandırılmasını, iyotlu tuz kul-
lanımının teşvik edilmesini, bilgilendirme, 
eğitim ve danışmanlık faaliyetleri vasıtasıyla 
prekonsepsiyonel beslenme konusundaki far-
kındalıklarının arttırılmasını tavsiye etmekte-
dir (Jack et al., 2008: 268-278; WHO, 2013: 
37-39; Hanson et al., 2015: 228-234; Baysoy 
ve Özkan, 2012: 80-84). Literatürde sıklıkla 
prekonsepsiyonel dönemdeki maternal bes-
lenme üzerinde durulmakla birlikte, paternal 
beslenmenin de üreme fonksiyonu ve gebelik 
sonuçlarını etkilediği bildirilmektedir (Hu-
ijgen et al., 2014: 13-14; Frey et al., 2008: 
392; Baş, 2015: 1-6; Hanson et al., 2015: 219; 
Snyder et al., 2018: 431-432). Ancak üreme-
ye ilişkin özellikleri ve gebeliğin kadın vücu-
dunda devam eden bir süreç olması, maternal 
beslenmenin önemini daha da arttırmaktadır 
(Baş, 2015: 6). Bu nedenle anne-baba aday-
larının (özellikle anne adaylarının) beslenme 
durumu, antropometrik (boy, kilo, bel çevresi 
ölçümü vb.), biyokimyasal (diyabet, tiroid, 
anemi vb.) ve klinik (tansiyon ölçümü, obe-
zite, anoreksia, blumia vb.) özellikleri pre-
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konsepsiyonel dönemde değerlendirilmelidir. 
Ayrıca fiziksel aktivite durumu ve günlük 
diyetin içeriği incelenerek olası riskler (ye-
tersiz beslenme, vejeteryanlık, zayıflama di-
yetleri, pika, besin takviyeleri, çiğ et tüketimi 
vb. riskler) belirlenmelidir (Jack et al., 2008: 
268-278; Moos et al., 2008: 282-284; Gardi-
ner et al., 2008: 345-352; Baysoy ve Özkan, 
2012: 80-83; Hanson et al., 2015: 226; Huij-
gen et al., 2014: 14). 

PREKONSEPSİYONEL DÖNEMDE BE-
SİN ÖĞELERİ GEREKSİNİMİ

Besin öğeleri; yiyeceklerin bileşiminde bulu-
nan karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vita-
minler, mineraller ve sudur (Besler vd., 2015: 
15; Anonim, 2016: 31). İnsan vücudundaki 
fizyolojik süreçlerin sağlıklı bir biçimde de-
vam edebilmesi için 70’e yakın besin ögesine 
ihtiyaç vardır (Besler vd., 2015: 11). Ancak 
konsepsiyondan ölüme kadar geçen yaşam 
sürecindeki bireysel besin ihtiyaçları, çeşitli 
faktörlere (yaş, cinsiyet, genetik özellikler, 
hastalıklar, gebelik planlama, gebelik, emzik-
lilik, fiziksel aktivite durumu vb.) bağlı ola-
rak bazı değişiklikler gösterir (Pekcan, 2015: 
9; Anonim, 2016: 30-35). 

Prekonsepsiyonel beslenmenin nasıl olması 
gerektiği konusunda literatürde çeşitli öneri-
ler bulunmaktadır (Gardiner et al., 2008: 345-
352; Hanson et al., 2015: 228-234; Jack et 
al., 2008: 274-275; Huijgen et al., 2014: 14; 
De-Regil et al, 2016: 1462-1468). Ancak bu 

öneriler sıklıkla maternal beslenme özellikle-
rine yönelik olup, paternal beslenme konusu 
sınırlıdır (Hanson et al., 2015: 219; De Regil 
et al, 2016: 1462; Huijgen et al., 2014: 13-18 
Snyder et al., 2018: 431-432). Hollanda Bes-
lenme Rehberi’nde ise hem maternal hem de 
paternal beslenme konusununun ele alındığı 
belirtilmektedir. Bu rehber esas alınarak aynı 
ülkede yapılan bir çalışmada beyaz ekmek tü-
ketimin günlük 0-7 dilimden az olması ya da 
kahverengi ekmek tüketiminin 4-5 dilimden 
az olmasının, sıvı yağlar yerine tereyağı veya 
margarin kullanıyor olmanın, gebelik plan-
layan çiftler için riskli olduğu belirtilmiştir. 
Aynı çalışmada sebze tüketiminin (ortalama 
200 gr) haftada 7’den, meyve tüketiminin 
günlük 2 porsiyondan az olmasının, et tüke-
timinin haftada 3-4 ve balık tüketiminin haf-
tada 2 defadan az olmasının gebelik açısın-
dan riskli olduğu rapor edilmiştir (Huijgen et 
al., 2014: 14). Türkiye’de beslenme ile ilgili 
olarak hazırlanan rehberlerde ise farklı özel-
liklere (yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, gebe-
lik, emziklilik, hastalık vb.) göre beslenme 
önerileri üzerinde durulmuş olmasına rağmen 
gebelik öncesi beslenme konusu, kapsamlı 
bir biçimde ele alınmamıştır (Anonim, 2016: 
2016: 89-138, 164-176; Besler vd., 2015: 86-
91).

ENERJİ GEREKSİNİMİ

Üreme çağındaki bireylerin enerji gereksi-
nimi, erkekler için yaklaşık 2900 kkalori ve 
kadınlar için 2200 kkalori’dir (Pekcan, 2015: 
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10). Ancak yaş, sağlık durumu, fiziksel ak-
tivite düzeyi gibi özellikler ile gebelik ve 
laktasyon gibi fizyolojik dönemler, bireyin 
enerji gereksinimini değişebilmektedir (Ano-
nim, 2016: 31). Bireyler ihtiyaç duyulandan 
daha az enerji aldıklarında kilo kaybı yaşar-
lar. Kullanılandan fazla enerji alındığında ise 
vücutta yağ olarak birikir ve çeşitli hastalık-
ların (obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları vb.) görülme sıklığı artar 
(Besler vd., 2015: 12; Hanson et al., 2015: 
220). 

Üreme fonksiyonlarının sağlıklı bir biçimde 
devam edebilmesi için bireysel enerji alımı 
ile harcanması arasındaki dengenin korun-
ması gerekir (Hanson et al., 2015: 225; Ya-
nıkkerem, 2017: 39). Bu denge durumunu 
değerlendirmek için genellikle BKİ değerleri 
kullanılır (Pekcan, 2015; Anonim, 2016: 31). 
Anne-baba olmaya hazırlananlarda, BKİ de-
ğerlerinin normal kiloya işaret eden 18.5-24.9 
kg/m2 değerleri arasında olması tavsiye edil-
mektedir (Hanson et al., 2015: 229; Pekcan, 
2015: 10; Anonim, 2016: 53). CDC, doğur-
ganlık çağındaki kadınlarda BKİ değerlen-
dirmesinin, en az yılda bir kez yapılmasını, 
hesaplanan BKİ değerine göre zayıf (≤18,5) 
veya kilolu (≥ 25 kg/m2) olduğu belirlenen 
kadınların, kısa ve uzun vadede ortaya çıka-
bilecek problemler ile alınabilecek önlemler 
konusunda bilgilendirilmesini önermektedir 
(Jack et al., 2008: 275). Gebelik planlayan 
bireyler, bu öneriler doğrultusunda hareket 

ederek, ideal bir kilo ile gebeliğe başlamalıdır 
(Gardiner et al., 2008: 351-352; Jack et al., 
2008: 275; Baysoy ve Özkan 2012: 80-81; 
Hanson et al., 2015: 229). 

Bireysel enerji gereksiniminin karşılanma-
sında makro besin öğelerinin önemli bir yeri 
vardır. Mikro besin öğeleri ise makro besin 
öğelerinin, işlevlerini yerine getirmelerine 
yardım eder (Anonim, 2016: 31-33). Bu be-
sin öğeleri, önerilen miktarlarda tüketilerek, 
enerji gereksinimi karşılanabilir. Böylece 
ideal kilo ve BKİ korunabilir (Pekcan, 2015: 
10; Anonim, 2016: 31). 

MAKRO BESİN ÖĞELERİ GEREKSİ-
NİMİ

Makro besin öğeleri; karbonhidratlar, yağlar 
ve proteinlerdir. Karbonhidratlar monosakka-
ritlerden, proteinler aminoasitlerden ve yağ-
lar da yağ asitlerinden oluşur. Makro besin 
öğeleri, vücuttaki fizyolojik süreçlerde ve bi-
reysel enerji gereksiniminin karşılanmasında 
önemli bir yere sahiptirler (Anonim, 2016: 
31). Türkiye Beslenme Rehberi’nde enerji 
gereksiniminin %45-60’ının karbonhidrat-
lardan, %10-20’sinin proteinlerden ve %20
-35’inin yağlardan karşılanması önerilmekte-
dir (Anonim, 2016: 33).

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar, vücudun temel enerjiyi kay-
nağıdır ve 1 gr’ı 4 kkal enerji sağlar. Kan 
şekerinin düzenlenmesine, kasların çalışma-
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sına, sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi-
ne ve boşaltım için önemli olan posanın kar-
şılanmasına yardım ederler (Anonim, 2016: 
31; Pekcan, 2015: 10). Üreme çağındaki ka-
dın ve erkeklerin, günlük 130 gr karbonhidrat 
ve 21-15 gr posa alması tavsiye edilmektedir 
(Anonim, 2016: 171). Bu ihtiyacın glisemik 
indeks değeri düşük gıdalardan (buğday, 
arpa, yulaf, işlenmemiş pirinç, mercimek, fa-
sulye, nohut, fındık sebze ve meyveler vb.) 
karşılanması tavsiye edilmektedir (Hanson 
et al., 2015: 232; Anonim, 2016: 32). Çün-
kü karbonhidratlar fazla alındığında yağa 
dönüştürülerek vücutta depolanır ve obezite 
riski artar (Anonim, 2016: 32). Ayrıca yük-
sek oranda karbonhidrat tüketen kadınlarda, 
ovulasyon kaynaklı infertilite riski %78 daha 
fazladır (Akalın ve Eryılmaz, 2017: 190).

Proteinler

Hücrelerin yapı taşı olan proteinler; büyüme, 
gelişme ve hücre yenilenmesi için gerekli-
dir. Proteinin 1 gr’ı 4 kkal enerji verir. Ener-
ji gereksinimi, karbonhidratlar ve yağlardan 
karşılanamadığı zamanlarda proteinler kulla-
nılır. Ayrıca bazı hormonların ve enzimlerin 
sentezlenmesi için proteinlere ihtiyaç vardır 
(Besler vd., 2015: 17; Anonim, 2016: 31-33; 
Pekcan, 2015: 10). Erkeklerin ve üreme ça-
ğındaki kadınların kiloları başına günlük yak-
laşık 0.83 gr protein tüketmeleri önerilmekte-
dir (Anonim, 2016: 168-169). Üreme çağın-
daki kadınlar için gebelik öncesinde alınması 
önerilen günlük protein miktarı yaklaşık 46 

gr’dır (Hanson et al., 2015: 230). Gebelik 
planlayan kadınlar ise 60 gr protein almalı-
dır (Hanson et al., 2015: 231). Et, yumurta, 
kümes hayvanları, balık, süt ve süt ürünleri, 
kuru baklagiller, yağlı tohumlar (fındık, ce-
viz vb.) ve tahıllar tüketilerek protein ihtiyacı 
karşılanabilir (Hanson et al., 2015: 231; Ano-
nim, 2016: 35-44). Ancak hayvansal kaynaklı 
proteinleri çok fazla tüketenlerde ovulasyona 
bağlı infertilite riskinin %20 daha fazla oldu-
ğu bildirilmiştir. Bitkisel kaynaklı proteinleri 
tüketenlerde ise infertilite riski %43 oranında 
daha az görülmektedir (Akalın ve Eryılmaz, 
2017: 190). Fakat vejetaryenler, protein ye-
tersizliği açısından risk altındadır ve diyet-
leri, protein ihtiyacını karşılayacak gıdalarla 
(kuru baklagiller, yağlı tohumlar, soya sütü, 
süt, peynir vb.) desteklenmelidir (Samur, 
2015: 22). 

Yağlar

Yağlar, en fazla enerji veren besin öğeleridir 
ve 1gr’ı 9 kkal enerji vermektedir (Pekcan, 
2015: 10; Anonim, 2016: 31). Toplam yağ-
dan gelen enerjinin; en az %12-15’inin tek-
li doymamış yağlardan (zeytinyağı, fındık 
yağı, kolza-kanola yağı vb.), %7-10’unun 
doymuş yağlardan (tereyağı, iç yağı, kuyruk 
yağı vb.) ve %7-10’unun çoklu doymamış 
yağlardan (n-3 içeren balık, balık yağı, ceviz, 
keten tohumu ve n-6 yağ asidi içeren mısı-
rözü, soya, ay çiçek yağı vb.) karşılanması 
tavsiye edilmektedir (Anonim, 2016: 32-33). 
Ayrıca enerjinin %5-10’unun omega-6 ve 
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%0.6-1.2’sinin omega-3 kaynaklı yağ asitle-
rinden karşılanması, günlük trans yağ asidi 
oranının da %1’i geçmemesi önerilmektedir 
(Anonim, 2016: 32-33). 

Yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) emil-
mesi, vücut ısısının düzenlenmesi, bazı hor-
monların ve kolesterolün sentezi için yağlara 
ihtiyaç vardır. Ayrıca vücutta sentezleneme-
yen esansiyel (elzem) yağ asitlerinin de kar-
şılanması için yağ alınması gerekir (Anonim, 
2016: 32; Pekcan, 2015: 10). İhtiyaç duyu-
landan daha fazla yağ alındığında ise obezi-
te riski artar (Besler vd., 2015: 17). Gebelik 
planlayan kadınların günlük 1.1 gr omega-3 
ve 11-12 gr omega-6 tüketmesi tavsiye edil-
mektedir (Hanson et al, 2015: 231). Esansiyel 
yağ asitleri, prematüre doğum, düşük doğum 
ağırlıklı bebek riskini azalttığı ve fetüsün nö-
ral gelişimine katkıda bulunduğu için mut-
laka diyette bulunmalıdır (Gardiner et al., 
2008: 350; Arslan ve Yiğiter, 2012: 2; Pek-
can, 2015: 10). Gebelik planlayan bireyler; 
balık, ceviz, fındık, bitkisel yağlar vb. tükete-
rek esansiyel yağ asidi gereksinimlerini kar-
şılayabilirler (Jack et al., 2008: 275; Gardiner 
et al., 2008: 350; Hanson et al., 2015: 232). 
Üreme çağındaki kadınların, haftalık en az 
373 gr (12 ons) balık tüketmeleri önerilmiştir 
(Jack et al., 2008: 275; Gardiner et al., 2008: 
350). Ancak civa gibi ağır metalleri içerme 
olasılığı nedeniyle bazı dip balıklarının (ton 
balığı, uskumru, kılıç balığı, köpek balığı 
vb.) tüketimi konusunda dikkatli olunmalı-

dır (Hanson et al., 2015: 235; Pekcan, 2015: 
10; Gardiner et al., 2008. 350). Çünkü civa 
toksik bir maddedir ve hem kadın hem de er-
keklerdeki infertilite ile ilişkilendirilmektedir 
(Mmbaga and Luk, 2012: 130). Bu nedenle 
Ton balığı tüketiminin, haftalık 170-180 gr’ı 
aşmaması önerilmektedir (Mmbaga and Luk, 
2012: 130; Anonim, 2016: 103).

MİKRO BESİN ÖĞELERİ GEREKSİNİ-
Mİ

Mikro besin öğeleri, vitaminler ve mineral-
lerdir (Anonim, 2016: 31). Dünya nüfusunun, 
yaklaşık %30’unda en az bir mikro besin öğesi 
eksikliğinin olduğu bildirilmektedir. Folik asit, 
A vitamini, demir, çinko, iyot eksiklikleri bun-
lardan en yaygın olanlardır. Üreme çağındaki 
kadınlarda ise bunlara ek olarak kalsiyum, B12 

ve D vitamini eksiklikleri vardır (Snyder et al., 
2018: 424-426). Gebelik planlayan bireyler, 
sağlıklı beslenme ve mikro besin eksiklikleri-
nin giderilmesi konusunda bilgilendirilmelidir 
(Baysoy ve Özkan, 2012: 80-81; Jack et al., 
2008: 274; Hanson et al., 2015: 226). Çünkü 
mikro besin eksikliği olan kadınlarda; infer-
tilite, abortus, konjenital anomalili doğumlar, 
preterm doğum, düşük doğum tartılı bebek 
ve neonatal ölüm riski daha fazladır. Ayrıca 
anemi, bazı kronik hastalıklar, enfeksiyonlara 
yatkınlık, gestasyonel diyabet ve preeklamp-
si riski de artmaktadır (De-Regil et al, 2016: 
1462; Kabaran ve Ayaz, 2013: 103-104: Cetin 
et al, 2010: 86-89). Erkeklerde ise bazı mikro 
besin öğelerinin (folik asit, C ve E vitaminleri, 
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çinko, selenyum, karotenler vb.) sperm para-
metrelerini olumlu yönde etkilediği ve gebe-
lik şansını arttırdığı bilinmektedir. Ancak bazı 
mikro besin öğelerinin yüksek dozlarda kul-
lanılması sakıncalıdır (Frey et al, 2008: 392; 
Özcan ve Beji, 2016: 38). 

Vitaminler

Mikro besin öğelerinden olan vitaminler, 
vücuttaki biyokimyasal ve metabolik olay-
ların gerçekleşmesi için gereklidir. Vitamin-
ler, yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) 
ve suda çözünen vitaminler (B grubu ve C) 
olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Yağda çözü-
nen vitaminler, vücutta depolanabilir ve fazla 
alındığında toksik etkiler gösterebilir. Suda 
çözünen vitaminler ise vücutta depolanamaz-
lar ve düzenli olarak alınmaları gerekir (Gar-
diner et al., 2008: 346-348; Besler vd., 2015: 
18; Anonim, 2016: 33). Gebelik planlayan 
kadınlarda en fazla üzerinde durulan vitamin-
ler ise A, B6, B7, B9, B12 ve D vitaminleridir 
(Hanson et al., 2015: 231). 

A Vitamini

A vitamininin; görme ve üreme fonksiyon-
larında, immün sitemin güçlendirilmesinde, 
embriyo gelişiminde, fetal büyüme ve akci-
ğer matürasyonunda, prematüre doğumların 
ve antenatal hemorajinin önlenmesinde, cilt, 
epitel doku, diş ve kemik sağlığında önem-
li görevleri vardır (Kabaran ve Ayaz, 2013: 
107; Hanson et al, 2015: 231; Yaşar ve Melek, 
2008: 39; Bhutta and Lassi, 2015: 21). Üreme 

çağındaki kadınların günlük 650 µg ve erkek-
lerin 750 µg A vitamini almaları önerilmekte-
dir (Anonim, 2016: 172). Gebelik planlayan 
kadınlarda ise günlük A vitamini ihtiyacı 700 
µg’dır (Gardiner et al., 2008: 346; Hanson et 
al., 2015: 231; Jack et al., 2008: 274). Karaci-
ğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, havuç, 
kayısı, yeşil yapraklı sebzeler vb. tüketile-
rek bu ihtiyaç karşılanabilir (Gardiner et al., 
2008: 346; Hanson et al., 2015: 231; Yaşar 
ve Melek, 2008: 25). A vitamininin yüksek 
dozda alınmasının; abortus riskini arttırdığı, 
fetüsün merkezi sinir sistemi, renal sistemi, 
kalp, timüs ve kraniofasial gelişimini olum-
suz etkileyebildiği bildirilmiştir (Gardiner 
et al., 2008: 346; Baş, 2015: 5; Kabaran ve 
Ayaz, 2013: 108). 

Bu nedenle kadınlarda, günlük A vitamini tü-
ketiminin 10.000 IU (3000 µg retinole eşde-
ğer) ve haftalık 25.000 IU’ yi aşmaması tav-
siye edilmektedir (Jack et al., 2008: 274; Gar-
diner et al., 2008: 346-347). Akne ve sedef 
tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Etretinat, 
İsotretinoin-Accutane, Retinoids vb.) yüksek 
dozda A vitamini içerir. Bu ilaçları kullanan 
kadınların gebelikten korunmaları ve gebelik 
istediklerinde ise konsepsiyondan en az 1 ay 
önce hekim kontrolünde bu ilaçları bırakma-
ları gerekir (Gardiner et al., 2008: 346). 

B Vitaminleri

Folik asit (Folat, B9); aneminin önlenmesi, 
fetüs ve eklerinin sağlıklı bir biçimde büyü-
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mesi, kardiovasküler sağlığın devamı ve bi-
lişsel fonksiyonların sürdürülmesi için önem-
lidir (Hanson et al., 2015: 231-232, Anonim, 
2016: 102). Folik asit, yetersiz alındığında 
hücre bölünmesi ve DNA sentezi azalmak-
ta, anemi, lökopeni ve trombositopeni ortaya 
çıkmaktadır (Kabaran ve Ayaz, 2013: 105) 
Folik asitten yetersiz beslenen kadınlarda ise 
konjenital anomalili doğumlar (NTD, kalp 
anomalileri, yarık dudak ve damak gibi), 
spontan düşükler, preterm doğum, ablasyo 
plesanta, preeklampsi, intrauterin gelişme ge-
riliği ve düşük doğum ağırlığı bebek doğur-
ma riski artmaktadır (Baş, 2015: 5; Hanson et 
al., 2015: 232; Anonim, 2016: 102; Pekcan, 
2015: 11; Kabaran ve Ayaz, 2013: 103-105). 
Gebelik öncesi ve esnasında yapılan folik asit 
takviyesi, NTD’i gelişim riskini %50-80 ora-
nında azaltmaktadır (Baş, 2015: 6; Gardiner 
et al., 2008: 347; Coşkun 2011: 11; Dean et 
al., 2016: 1). Folik asit takviyesinin NTD’nin 
yanı sıra prematüriteyi ve düşük doğum ağır-
lığını önlediği, konjenital kalp kusurlarını, 
obstrüktif üriner sistem anomalilerini, eks-
tremite kusurlarını, orofasiyel yarıkları da 
azalttığı belirtilmektedir (Aksu vd., 2010: 
141; Çoban vd., 2005: 585; Coşkun 2011: 
12). Ayrıca folik asidin oosit kalitesi ve matü-
rasyonu ile de ilişkili olduğu, günlük 700 µg 
folik asit alımının, over kaynaklı infertilitede, 
gebelik olasılığını %40-50 oranında arttır-
dığı bildirilmiştir (Özcan ve Beji, 2016: 38; 
Cetin et al, 2010: 86-87). Folik asit takviyesi 
erkeklerde de sperm parametrelerini olumlu 

yönde etkilemektedir (Frey et al., 2008: 392). 
Bu nedenle prekonsepsiyonel dönemde fo-
lik asit takviyesi yapılması önemlidir. Ancak 
gelişmiş ülkelerdeki kadınların bile sadece 
yarısı prekonsepsiyonel dönemde folik asit 
kullanmaktadır (Bhutta and Lassi, 2015: 19). 
Plansız gebeliklerin yaygın olması nedeniyle 
üreme çağındaki bireyler, folik asidin önemi 
konusunda bilgilendirilmeli ve yeterli folik 
asit almaları sağlanmalıdır (Bhutta and Lassi, 
2015: 23; Moos et al., 2008: 284; Baysoy ve 
Özkan 2012: 80-83). 

Doğurgan çağdaki kadınlar için önerilen fo-
lik asit miktarı günlük 400 µg (0.4 mg)’dır. 
Önerilen miktarın doğal beslenme, zengin-
leştirilmiş gıdalar ya da sentetik yollarla kar-
şılanması çok önemlidir (Moos et al., 2008: 
284; Hanson et al., 2015: 232; Anonim, 2016: 
102; Coşkun, 2011: 12; Jack et al., 2008: 274; 
Baysoy ve Özkan 2012: 80; Gardiner et al., 
2008: 347). Karaciğer, yumurta, et ve türevle-
ri, brokoli, ıspanak, kuşkonmaz, bürüksel la-
hanası, patates, havuç, portakal, muz, kayısı, 
fındık, fıstık, ceviz, baklagiller, tahıllar, ke-
pekli ürünler ve süt ürünleri folik asitten zen-
gin gıdalardır (Çoban vd., 2005: 585; Selman 
2011: 96; Aksu vd., 2010: 141; Yaşar ve Me-
lek, 2008: 44). Folik asit, C vitamini ile bir-
likte alındığında işlevleri kolaylaşır. Ancak 
hatalı pişirme ya da saklama folik asit kayıp-
larını arttırabilir (Yaşar ve Melek, 2008: 43-
44). Bu nedenle günlük diyetin, folik asit ge-
reksinimini karşılamada yetersiz kalabileceği 
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belirtilmekte ve üreme çağındaki bireylerin 
ilave folik asit kullanmaları önerilmektedir 
(Baysoy ve Özkan 2012: 83; Aksu vd., 2010: 
143; Kabaran ve Ayaz, 2013: 105; Arslan ve 
Yiğiter, 2012: 2-3). Hatta bazı ülkelerde ye-
terli folik asit alımını sağlamak için unlu gı-
daların folik asit ile güçlendirmesine yönelik 
sağlık politikaları bulunmaktadır (Dean et al., 
2014: 8; Coşkun, 2011: 12). 

Folik asit alımına, gebelikten en az 1 ay (ter-
cihen 3 ay) önce başlanması ve gebeliğin ilk 
3 ayı (10-12. haftaya kadar) boyunca devam 
edilmesi önerilmektedir (Coşkun, 2011: 11-
12; Pekcan, 2015: 11; Gardiner et al., 2008: 
347; Arslan ve Yiğiter, 2012: 2-3; Doğaner ve 
Gölbaşı, 2011: 217). Bazı bireysel risk faktör-
leri (NTD’li bebek doğurmuş olma, diyabet, 
obezite, epilepsi vb.) varsa alınan folik asit 
miktarı hekim kontrolünde 1-5 mg’a kadar 
arttırılmalıdır (Arslan ve Yiğiter, 2012: 2-3; 
Coşkun, 2011: 12; Samur, 2015: 23; Pekcan, 
2015: 11; Gardiner et al., 2008: 347; Farahi et 
al., 2013: 501). Adölesanlarda ise 800-1000 
µg/gün üzerindeki folik asit takviyeleri kulla-
nılmamalıdır (Samur, 2015: 23). Hayvan de-
neylerinde ve invitro araştırmalarda, yüksek 
dozda folik asit kullanımı ile çocuklardaki 
negatif nörogelişim ve otizm spektrum bo-
zukluğu arasında ilişki olduğuna dair bazı ka-
nıtlar elde edilmiştir. Bu nedenle günlük 1000 
mcg’dan fazla folik asit kullanımı konusunda 
ihtiyatlı olunması tavsiye edilmektedir (Wi-
ens and DeSoto, 2017: 7).

B12 vitamini; eritrosit yapımı, aneminin ön-
lenmesi, nörolojik ve metabolik fonksiyonla-
rın devamı açısından önemlidir (Hanson et al, 
2015: 232; Yaşar ve Melek, 2008: 45). Mater-
nal kandaki B12 seviyesinin 250 ng/L düzeyi-
nin altına düşmesi NTD gelişim riskini arttı-
rabilmektedir (Kabaran ve Ayaz, 2013: 106). 
Folik asit kullanımı ise mevcut B12 vitamin 
eksikliklerini maskeleyebilmektedir (Han-
son et al., 2015: 232). Bu nedenle gebelik 
planlayan kadınlarda folik asit takviyesinin 
yanı sıra gerekli ise B12 vitamini desteğinin 
de yapılması ve kandaki B12 seviyesinin pre-
konsepsiyonel dönemde 300 ng/L üzerinde 
tutulması önerilmektedir (Kabaran ve Ayaz, 
2013: 106). Ayrıca açıklanamayan infertilite 
vakalarında altta yatan nedenin B12 vitamini 
yetersizliği olabileceği ve B12 vitamini takvi-
yesinin bu vakalarda etkili olabileceği bildi-
rilmektedir (Avşar vd., 2013: 82-84). Vejeter-
yanlar, tiroid problemi olanlar, besinlerin ha-
zırlama ve saklama koşullarına uymayanlar 
B12 vitamin eksikliği açısından risk altındadır 
(Hanson et al., 2015: 232; Yaşar ve Melek, 
2008: 44-45). Bu nedenle özellikle vejeteryan 
kadınlara prekonsepsiyonel dönemde günlük 
2.4 µg B12 vitamini takviyesi yapılması tav-
siye edilmektedir (Hanson et al., 2015: 232). 

Prekonsepsiyonel dönemde tavsiye edilen di-
ğer B vitaminleri ise 400-425 mg kolin, 1.3 
mg piridoksin (B6) ve 25-30 µg biotin (B7)’dir 
(Hanson et al., 2015: 231). Ayrıca üreme 
fonksiyonlarına olan olumlu etkisi nedeniyle 
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B8 vitamini (inositol) de yeterince alınmalıdır 
(Şişmanoğlu ve Baysal, 2017: 26-27; Akalın 
ve Eryılmaz, 2017: 188). 

C Vitamini 

C vitamini antioksidan etkisinin olması, im-
mün sistemi desteklemesi, B grubu vitamin-
leri ve demir emilimini arttırması, kanseri ön-
lemesi ve daha sağlıklı spermlerin üretilmesi-
ne katkı sağlaması nedeniyle önemlidir. Ay-
rıca kalsiyum metabolizmasında, dokuların, 
diş etlerinin, kalp ve damarların sağlığının 
korunmasında da görev almaktadır (Yaşar ve 
Melek, 2008: 49-50). Üreme çağındaki birey-
lerin günlük C vitamini ihtiyacı kadınlar için 
90-95 mg ve erkekler için 100 mg’dır (Ano-
nim, 2016: 172) Vücutta depolanmadığı için 
C vitamininin, her gün 3 öğün olacak şekil-
de alınması önerilmektedir (Yaşar ve Melek, 
2008: 49,55). Gebelik planlayan bireylerin, 
portakal gibi turunçgiller ile kivi, çilek, do-
mates, biber, lahana, yeşil yapraklı sebzeler 
vb. tüketerek günlük C vitamini ihtiyaçlarını 
karşılamaya özen göstermeleri gerekir (Yaşar 
ve Melek, 2008: 49,55; Anonim, 2016: 199-
200).

D Vitamini

D vitamini anne ve çocuk sağlığı açısından 
oldukça önemlidir (Hanson et al., 2015: 233; 
Gardiner et al., 2008: 348). Fetüsün iskelet 
sisteminin gelişebilmesi, kalsiyum ve fosfo-
run emilebilmesi, sinir sistemi ve immün sis-
temin işlevleri için D vitaminine ihtiyaç var-

dır (Anonim, 2016: 34; Hanson et al., 2015: 
233, 237; Kabaran ve Ayaz, 2013: 108-109; 
Yaşar ve Melek, 2008: 31). D vitamininin 
üreme fonksiyonlarında da kritik rol oyna-
dığı, yetersizliğinde infertilite görülebileceği 
belirtilmektedir (Akalın ve Eryılmaz, 2017: 
187-190). Bu nedenle sağlık çalışanları, D vi-
tamini yetersizliğinin riskleri hakkında birey-
leri bilgilendirerek gerekli önlemlerin alın-
masını sağlamalıdır (Jack et al., 2008: 275).

Üreme çağındaki bireylerin, D vitamini ge-
reksinimi günlük ≥600 IU’dir. Toksik etki-
leri olabileceği için bu miktar 2000 IU’yi 
aşmamalıdır (Hanson et al., 2015; 237). Gü-
neş ışığı en önemli D vitamini kaynağıdır ve 
yeterli D vitamini sentezi için vücudun en 
az %25’inin her gün ortalama 15-20 dk süre 
ile güneş ile temas etmesi gerekir (Anonim, 
2016: 66). Ayrıca balık, süt, portakal suyu, 
bazı kahvaltılık tahıllar, yumurta, karaciğer, 
zenginleştirilmiş margarin vb. de D vitami-
ni içermektedir (Gardiner et al., 2008: 348). 
Türkiye D vitamini yetersizliğinin yaygın 
olduğu bir ülkedir ve doğurganlık çağındaki 
kadınların %46-80’i bu sorunu yaşamaktadır 
(Şahin, 2015: 31). Ancak Türkiye’de prekon-
sepsiyonel dönemdeki kadınlara D vitamini 
takviyesi yapılmasına yönelik rutin bir uy-
gulama yoktur (Anonim, 2016: 93, 102). Ay-
rıca dışardan D vitamini takviyesi yapılması 
mevcut eksikliğin giderilmesinde tek başına 
yeterli değildir ve mutlaka güneşten yararla-
nılması gerekir (Hanson et al., 2015: 233). 
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E Vitamini 

E vitamini antioksidan etkiye sahiptir ve ba-
ğışıklık sistemini desteklemektedir. Üreme 
ve cinsel fonksiyonları açısından da önemli 
olduğu bilinen E vitamininin ayrıca hücre ye-
nilenmesi ve yara iyileşmesini sağladığı, kalp 
sağlığını koruduğu, tansiyonu düşürdüğü ve 
felç riskini azalttığı bildirilmektedir (Yaşar ve 
Melek, 2008: 51-52). E vitamini takviyesi, ok-
sidatif stresi azaltmakta, sperm parametreleri-
ni olumlu yönde etkilemektedir (Akalın ve Er-
yılmaz, 2017: 188-190). Üreme çağındaki ka-
dınların günlük 11 mg ve erkeklerin 13 mg E 
vitamini ihtiyacı vardır (Anonim, 2016: 172). 
Bitkisel yağlar (zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, 
fındık, pamuk yağı vb.), tam tahıllar, soya fa-
sulyesi, ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu 
yemişler, meyve ve sebzeler, et, süt ve yumur-
ta tüketilerek E vitamini ihtiyacı karşılanabilir 
(Yaşar ve Melek, 2008: 51).

Mineraller

Mineraller, üreme fonksiyonlarının sürdürü-
lebilmesi, spermlerin yapımı, sağlıklı bir ge-
belik ve fetüs için gereklidir. Ancak her mine-
ralin etkisi ve gereksinimi farklıdır (Hanson 
et al., 2015: 219-234; De-Regil et al., 2016: 
1462-1463; Cetin et al., 2010: 80-87; Yaşar 
ve Melek, 2008: 25-36). 

Demir 

Demir; oksijenin dokulara taşınmasını sağla-
yan hemoglobinin yapılması için gereklidir 

(Besler vd., 2015: 18; Hanson et al., 2015: 
231). Yetersizliğinde anemi ve infertilite 
riski artmaktadır (Cetin et al., 2010: 86-87; 
Ramakrishnan, et al., 2012: 292-298). Pre-
eklampsi, hemoraji, prematüre doğum, spina 
bifida, düşük doğum ağırlığı vb. sorunlar da 
demir yetersizliğinde artar (Samur, 2015: 22). 
Vejeteryanlar, aşırı çay tüketenler, sık doğum 
yapanlar ve paraziter hastalığı olanlar demir 
yetersizliği açısından risk altındadır (Yaşar ve 
Melek, 2008: 27; Hanson et al., 2015: 231; 
Gardiner et al., 2008: 349-350; Baysoy ve 
Özkan, 2012: 83).  

Üreme çağdaki kadınların günlük 11-16 mg 
ve erkeklerin 11 mg demir ihtiyacı vardır 
(Anonim, 2016: 173). Gebelik planlayan ka-
dınların demir ihtiyacı ise 15-18 mg’dır (Han-
son et al., 2015: 231). Düzenli olarak günlük 
40-80 mg demir alan kadınların gebelik şan-
sı, demir almayanlara kıyasla %40 oranında 
artar (Özcan ve Beji, 2016: 38). Kırmızı et, 
sakatatlar, yumurta, kuru baklagiller, kümes 
hayvanları, balık, deniz ürünleri, pekmez, 
üzüm gibi yaş ve kuru meyveler ile yeşil yap-
raklı sebzeler tüketilerek demir ihtiyacı karşı-
lanabilir (Hanson et al., 2015: 231; Anonim, 
2016: 199-201; Yaşar ve Melek, 2008: 27). 
Besinlerin C vitamini içeriği zengin gıdalarla 
birlikte alınması demirin emilimini arttır (Ya-
şar ve Melek, 2008: 27; Hanson et al., 2015: 
231; Gardiner et al., 2008: 349-350; Baysoy 
ve Özkan, 2012: 83). 
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Türkiye’de prekonsepsiyonel dönemdeki ka-
dınlara demir takviyesi yapılmasına yönelik 
rutin bir uygulama yoktur (Anonim, 2016: 
93-104). Ancak gebelik planlayan tüm kadın-
larda, anemi taraması yapılması ve risk altın-
da olduğu tespit edilenlere demir takviyesi 
yapılması önerilmektedir (Baysoy ve Özkan 
2012: 80-83). 

Kalsiyum 

Kalsiyum, iskelet ve diş gelişimi için önemli-
dir (Hanson et al., 2015: 231; Anonim, 2016: 
34). Üreme çağındaki bireylerin, günlük kal-
siyum ihtiyacı 950-1000 mg’dır (Anonim, 
2016: 173). Gebelik planlayan kadınlar, için 
önerilen kalsiyum miktarı ise günlük 1000-
1300 mg’dır (Hanson et al., 2015: 231; Bay-
soy ve Özkan, 2012: 80). Kalsiyum yetersiz-
liğinde preeklampsi, eklampsi ve prematüre 
doğum riski artmaktadır (Samur, 2015: 22; 
WHO, 2013:38). Bu nedenle anne adayları 
kalsiyum alımının önemi konusunda bilgilen-
dirilmeli ve yeterli kalsiyum almaları sağlan-
malıdır. Gerekli ise dışarıdan kalsiyum takvi-
yesi yapılmalıdır (Hanson et al., 2015: 234; 
Baysoy ve Özkan, 2012: 80; Jack et al., 2008: 
275). Ancak kalsiyumun aşırı tüketiminden 
kaçınılmalı ve kalsiyumun emilebilmesi için 
D vitaminine ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır 
(Gardiner et al., 2008: 348).

 İyot 

İyot; tiroid hormonlarının yapımı, fetüsün 
merkezi sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde 

gelişebilmesi ve çocuğun zihinsel gelişimi 
için çok önemlidir (Hanson et al., 2015: 238). 
Üreme çağındaki kadın ve erkeklerin günlük 
150 µg elementer iyot alması önerilmekte-
dir (Jack et al., 2008; 275; Baysoy ve Öz-
kan, 2012: 80; Anonim, 2016: 173). Gebelik 
planlayan kadınların, iyotlu tuz tüketmeleri 
önemlidir (Baysoy ve Özkan, 2012: 80; Jack 
et al., 2008; 275). Ancak günlük 5 gr’dan (1 
tepeleme çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı) 
fazla tuz tüketilmemesi önerilmektedir (Ano-
nim, 2016: 70; Hanson et al,, 2015: 228).

Maternal iyot yetersizliğinde abortus, ölü do-
ğum, anensefali, neonatal ölüm, konjenital 
hipotiroidi, kretenizm, mental reterdasyon 
ve prematüre doğum gibi riskler artmaktadır. 
Ayrıca otoimmün hastalıklar, hipertansiyon, 
preeklampsi, postpartum hemoraji gibi prob-
lemler de artar (WHO, 2013: 38; Gardiner et 
al., 2008: 351; Lassi et al., 2014: 20; Arslan 
ve Yiğiter 2012: 6, Samur, 2015: 22; Bhutta 
and Lassi, 2015: 23). Bu nedenle tiroid prob-
lemleri açısından risk altında olan kadınlarda 
prekonsepsiyonel dönemde, hipotiroidi ve hi-
pertiroidi taraması yapılarak, tedavi edilme-
leri gerekir (Baysoy ve Özkan, 2012: 80; Jack 
et al., 2008: 271; Arslan ve Yiğiter 2012: 6). 

Diğer Mineraller 

Gebelik planlayan kadınların yukarıda

bahsedilen minerallere ilaveten 55 µg se-
lenyum, 8-9 mg çinko ve 890-900 µg bakır 
ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Bireysel diyet 
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bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde 
düzenlenmesi gerekir (Hanson et al., 2015: 
231). Çünkü bakır yetersizliğinde abortus, 
anormal fetal gelişim ve anensefali riski art-
maktadır. Magnezyum, çinko ve selenyum 
yetersizlikleri ise preeklampsi, abortus, pre-
matüre doğum, spina bifida ve düşük doğum 
ağırlıklı bebek riski ile ilişkilendirilmektedir 
(Samur, 2015: 22). 

Su Gereksinimi

Yetişkinlerin, kiloları başına 35 ml su tüket-
meleri önerilmektedir (Anonim, 2016: 48). 
Prekonsepsiyonel dönemde tüketilmesi ge-
reken su miktarı konusunda ise herhangi bir 
öneri yoktur. Ancak gebelik planlayan birey-
lerin kuyu sularından uzak durmaları, pet şişe 
kaynaklı Bisfenol A (BPA) maruziyetlerinin 
önlenmesi ve temiz su tüketmelerinin sağlan-
ması önerilmektedir (Jack et al., 2008: 276). 

Prekonsepsiyonel Beslenme ile İlgili Diğer 
Öneriler

Gebelik planlayan bireylerde diyabet, fenil-
ketonüri, epilepsi, obezite, anemi, tiroid so-
runları gibi hastalıklar ile madde bağımlılık-
larının azaltılması önemlidir (Johnson et al., 
2006: 5; Coşkun, 2011: 9; Bhutta and Lassi, 
2015: 17). Bu nedenle prekonsepsiyonel dö-
nemde gerekli taramalar yapılarak tespit edi-
len problemler için uygun ilaç ve diyet düzen-
lemeleri yapılmalıdır (Jack et al., 2008: 271-
273; Coşkun, 2011: 10-11; Atrash et al, 2009: 
46; Doğaner ve Gölbaşı 2011: 217-219). Ay-

rıca üreme çağındaki bireyler şeker, çiğ et vb. 
zararlı maddeleri tüketmemeli, böcek ilacı 
ve katkı maddesi içermeyen doğal besinler-
le yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelidir 
(Selman 2011: 96; Jack et al., 2008; Gardi-
ner et al., 2008; Çoban vd., 2005: 585). Ağır 
metal (civa, arşenik, kurşun, kadminyum vb.) 
maruziyetleri de önlenmelidir (Hanson et al., 
2015: 215; Jack et al., 2008: 275-276). 

ANNE ve BABA ADAYI ile İLGİLİ RİSK-
Lİ DURUMLARDA BESLENME

Anne ve baba adayının yetersiz veya fazla 
beslenmesi diyabet ve fenilketonüri gibi has-
talıklara sahip olmaları durumunda beslen-
meleri özel önem arz etmektedir. Ayrıca anne-
baba adayının; yaşı, beslenme durumu, BKİ, 
alışkanlıkları, gebelik sayısı, iki gebelik ara-
sındaki süre, hastalıkları gibi pek çok faktör 
gebelik süreci ve sonuçlarını etkilediği için 
prekonsepsiyonel beslenmenin düzenlenmesi 
gerekmektedir (De-Regil et al., 2016: 1462; 
Jack et al., 2008: 268-278; Coşkun, 2011: 10-
11; Gardiner et al., 2008: 345-352; Hanson et 
al., 2015: 215; Baş, 2015: 2). 

İki Gebelik Arasındaki Süre

Potansiyel risklerin azaltılması için iki gebe-
lik arasındaki sürenin 2-5 yıl arasında olması 
önemlidir. Ancak her dört kadından biri iki 
yıldan kısa aralıklarla gebe kalmaktadır (De-
Regil at al., 2016: 1462). Gebelik aralığı 2 
yıldan kısa ise özellikle de 18 ayın altındaysa 
annenin besin depoları azalmakta, düşük do-
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ğum tartılı bebek, prematüre doğum, mater-
nal ve fetal morbidite ile mortalite hızları art-
maktadır. Bu süre ≥5 yıldan (59 aydan fazla) 
uzun olduğunda ise annenin yaşı ilerlemekte, 
obezite, preeklampsi, prematüre doğum, dü-
şük doğum tartılı bebek doğurma vb. riskle-
ri artmaktadır (De-Regil at al., 2016: 1662; 
Coşkun 2011, 10; Hanson et al., 2015: 243). 
Bu nedenle gebelik aralıkları ile ilişkili bes-
lenme sorunları gebelikten önce azaltılmalı-
dır. Eğer iki gebelik arasındaki süre 2 yıldan 
az ise annenin diyeti düzenlenerek, beslenme 
ile ilgili olası komplikasyonlar azaltılmalıdır 
(Dean et al., 2014: 1; De-Regil at al., 2016: 
1461-1468).

Maternal ve Paternal Kilo Sorunları

Anne-baba adayının vücut ağırlığı, gebe-
lik oluşumu ile sonuçlarını değiştirebilen en 
önemli faktörlerden biridir (Hanson et al., 
2015: 229; Baş, 2015: 3-4; Arslan ve Yiğiter, 
2012: 2). Gebelik öncesinde kilo kontrolünü 
sağlayabilen bireylerde üreme sorunları ve ge-
belik esnasında ortaya çıkacak riskler önemli 
ölçüde azalmaktadır (Kabaran ve Ayaz, 2013: 
109-110; Yılmaz vd., 2017: 208). Embriyo-
nal ve fetal gelişim olumsuz etkilenebileceği 
için gebelik dönemi, diyet yapmak için uygun 
bir zaman dilimi değildir (Dean et al., 2014: 
2; Selman, 2011: 96; Çoban vd., 2005: 585; 
Aşcı ve Oskay, 2015: 62). Bu nedenle kilo 
problemi olan bireyler, potansiyel riskler ko-
nusunda bilgilendirilmeli ve prekonsepsiyo-
nel dönemde ideal kiloya (BKİ=18.5-24.9kg/

m2) ulaşmaları sağlanmalıdır (Gardiner et al., 
2008: 351-352; Jack et al., 2008: 275; Baysoy 
ve Özkan 2012: 80-81). 

Maternal Beslenme Yetersizliği

Maternal beslenme yetersizliği ve düşük 
BKİ, anne ve fetüse ait pek çok riski (abortus, 
konjenital anomaliler, intrauterin gelişme ge-
riliği, anemi, preeklampsi, postpartum kana-
ma ve enfeksiyon gibi) arttırmakta hatta ölüm 
ile sonuçlanabilmektedir (Dean et al., 2014: 
1; Hanson et al., 2015: 229; WHO, 2013: 38; 
Moos et al., 2008: 282-283; Bhutta and Lassi, 
2015: 15-18). Yeterli kiloya sahip olmayan 
kadınlarda prematüre doğum riskinin %32 
oranında (Bhutta and Lassi, 2015: 18; Dean 
et al., 2014: 1; Hanson et al., 2015: 229), ge-
belik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı 
bebek doğurma riskinin ise %64 oranında 
arttığı bildirilmiştir (Bhutta and Lassi, 2015: 
18). Bu nedenle maternal beslenme durumu 
ve BKİ, prekonsepsiyonel dönemde değer-
lendirilmeli ve düşük kilolu (≤ 18.5) olduğu 
tespit edilen kadınlar, altta yatan nedenlerin 
belirlenmesi ve tedavi edilmeleri için uygun 
merkezlere yönlendirilmelidir (Gardiner et 
al., 2008: 352; Jack et al., 2008: 275). 

Maternal Obezite

Obez (BKİ >30) kadınlarda insülin, LH ve 
androjen seviyelerinde değişiklikler olmakta-
dır (Yılmaz ve Yardımcı, 2015: 3-4). Bunun 
sonucunda üreme fonksiyonları, ovulasyon 
ve fekundabilite olumsuz etkilenmektedir 
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(Yılmaz vd., 2017: 208-209; Baş, 2015: 3-4; 
Yılmaz ve Yardımcı, 2015: 3-4; Akalın ve Er-
yılmaz, 2017: 189-190). Bu nedenle kilolu ve 
obez kadınlarda menstruel problemler (ame-
nore, anovulasyonlu sikluslar, oligomenore 
vb.), PCOS, infertilite, tekrarlayan düşükler 
ve olumsuz gebelik sonuçları gibi üreme sağ-
lığı sorunları daha yaygın görülmektedir (Baş, 
2015: 3-4; Yanıkkerem, 2017: 39; Hanson et 
al., 2015: 229; Yılmaz ve Yardımcı, 2015: 3-5; 
Yılmaz vd., 2017: 208-209). Obez kadınlar-
da, yardımcı üreme tekniklerinin başarısı da 
daha düşüktür (Yanıkkerem, 2017: 39). Bu 
kadınlarda %5-10’luk kilo kaybı ise üreme 
fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemektedir 
(Şişmanoğlu ve Baysal, 2017: 25; Yılmaz vd., 
2017: 208; Akalın ve Eryılmaz, 2017: 189). 

Obez gebeliklerde abortus oranı yaklaşık 
3 kat, gestasyonel diyabet riski 2-4 kat ve 
gestasyonel hipertansiyon riski de 2-3 kat 
artmaktadır (Dean et al., 2014: 1; Yanıkke-
rem, 2017: 40; Bhutta and Lassi, 2015: 18). 
Obez kadınlardan doğan bebeklerde ise spi-
na bifida riski 2.24 kat, NTD riski 1.87 kat, 
kardiyovasküler anomali riski 1.30 kat, yarık 
dudak ve damak riski de 1.20 kat artmakta-
dır (Yanıkkerem, 2017: 40). Bu nedenle anne 
adayları, gebelikten 6 ay öncesinden itibaren 
sağlıklı beslenmeye özen göstermeli ve gebe-
lik öncesindeki kiloları ile boylarının orantılı 
olmasına dikkat etmelidirler (Selman, 2011: 
96). Ancak sıkı bir diyet tedavisi uygulamış 
kadınların, birkaç ay ara verip vücut dengele-

ri düzene girdikten sonra gebe kalmaları daha 
güvenlidir (Çoban vd., 2005: 585).

Paternal Obezite

Obezite, erkeklerde de hormonal değişiklik-
lere (östrojen seviyesinde artma ve andro-
jenlerde azalma vb.) neden olmaktadır. Ay-
rıca obezitenin skrotal ısıyı arttırdığı, cinsel 
fonksiyonları olumsuz etkilediği, sperm sayı 
ve motilitesini azaltarak infertilite riskini art-
tırdığı bilinmektedir (Yılmaz ve Yardımcı, 
2015: 3; Akalın ve Eryılmaz, 2017: 189; Baş, 
2015: 4; Snyder et al., 2018: 431-432). Tüm 
bu nedenlerle obezitenin prekonsepsiyonel 
dönemde saptanarak tedavi edilmesi gerek-
mektedir (De-Regil at al., 2016: 1462; Han-
son et al., 2015: 229; Dean et al, 2014: 3-4; 
Yanıkkerem, 2017: 40). 

Maternal Diyabet

Diyabet, üreme fonksiyonlarını, gebelik sü-
recini ve fetüsü olumsuz etkileyen bir has-
talıktır. Prekonsepsiyonel dönemde alınacak 
önlemler ile konjenital anomalili doğum 
riski %70 ve perinatal ölümler de %69 ora-
nında azaltılabilmektedir (Lassi et al., 2014: 
1). Bu nedenle gebelik planlayan kadınlarda, 
prekonsepsiyonel dönemde diyabet taraması 
yapılmalı ve diyabetli olanlar olası riskler ko-
nusunda bilgilendirilerek, hastalıkları kontrol 
altına alınıncaya kadar gebelikten korunma-
ları tavsiye edilmelidir (Jack et al., 2008: 271; 
Baysoy ve Özkan, 2012: 80; Atrash et al., 
2009: 46). Diyabetli kadınlarda ilaç, diyet ve 
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egzersiz düzenlemesi yapılarak gebelik ön-
cesinde normoglisemi sağlanmalı ve HbA1c 
düzeyi %6.5’in altında tutulmalıdır (Farahi et 
al., 2013: 502-504; Lassi et al., 2014: 2-3). 

Paternal Diyabet

Paternal diyabet, sperm parametrelerini 
olumsuz etkilemesi, cinsel işlev ve fertilite 
ile ilgili sorunları arttırması nedeniyle baba 
adayları için de önemli bir sorundur. Bu ne-
denle paternal diyabet riski prekonsepsiyonel 
dönemde değerlendirilmeli, diyabeti olanlar 
tedavi (ilaç, diyet, egzersiz vb.) edilmelidir 
(Frey et al, 2008: 390; Baş, 2015: 4). 

Maternal Fenilketonüri (FKÜ/PKU)

Maternal fenilketonüri, (FKÜ), fetüs üzeri-
ne olan teratojenik etkileri nedeniyle gebelik 
öncesinde teşhis edilmesi ve diyet düzenle-
mesi yapılması gereken bir hastalıktır (Jack 
et al., 2008: 271; Coşkun, 2011: 11; Lassi et 
al., 2014: 5). FKÜ’si olan kadınlar yaşamları 
boyunca fenilalalin düzeyi düşük bir diyet ile 
beslenmeli ve gebelik düşünmüyorlarsa uy-
gun kontraseptif yöntemlerle gebelikten ko-
runmalıdır (Jack et al., 2008: 27; Atrash et al., 
2009: 46). Gebelik planlamaları durumunda 
ise olası riskler ve almaları gereken önlemler 
hakkında bilgilendirilmelidirler (Lassi et al, 
2014: 5; Coşkun, 2011: 11). 

Maternal ve Paternal Madde Bağımlılıkları

Anne-baba adaylarındaki madde bağımlılık-
larının; prekonsepsiyonel dönemde tespit ve 

tedavi edilmesi gereklidir. Çünkü kadın ya 
da erkeğin kullandığı sigara, alkol, uyuşturu-
cu madde, kafein vb. maddeler gebe kalmayı 
olumsuz etkilemekte ve fetüse zarar vermek-
tedir (Doğaner ve Gölbaşı 2011: 218; Selman 
2011: 96-97). Bu nedenle çiftlerin çocuk sa-
hibi olma kararı verdiği andan itibaren siga-
ra, alkol vb. alışkanlıklarını terk etmeleri ge-
rekmektedir (Jack et al., 2008: 273; Coşkun 
2011: 9-10; Selman 2011: 97). Kafein alımı-
nın ise günlük 100-200 mg’ın altına düşü-
rülmesi önerilmektedir (Hanson et al., 2015: 
240; Akalın ve Eryılmaz, 2017: 187). 

SONUÇ

Beslenme; bireysel sağlığın korunması, insan 
vücudundaki fizyolojik süreçlerin sağlıklı bir 
şekilde devam edebilmesi, üreme yeteneği-
nin ve gebelik sonuçlarının iyileştirilmesinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle gebelik 
planlayan bireylerin makro besin öğelerini 
ve mikro besin öğelerini önerilen miktarlar-
da almaları gereklidir. Prekonsepsiyonel dö-
nem, üreme fonksiyonlarını, gebelik sürecini 
ve fetüsü olumsuz etkileyebilecek nütrisyo-
nel risklerin azaltılması için önemli bir fır-
sattır. Gebelik öncesinde hem maternal hem 
de paternal beslenme önemlidir. Ancak anne 
adayındaki nütrisyonel riskler, fertiliteyi ve 
doğacak çocuğun sağlığını daha fazla etkile-
mektedir. Bu nedenle üreme çağındaki birey-
lerin, özellikle de genç kızların ve kadınların 
gebelikten önce sağlıklı beslenmeleri gerekir. 
Sağlık çalışanları, üreme çağındaki bireylerin 
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beslenme alışkanlıklarını, BKİ’lerini, diyetle 
ilişkili risklerini gebelikten önce değerlendir-
meli ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara reh-
berlik etmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Definition and Importance: Nutrition is an important factor for the physiological processes 
in the human body to continue in a healthy way (Gardiner et al., 2008: 345; Baş, 2015: 1-6; 
Hanson et al., 2015: 218-219; Şahin, 2015: 27; Cetin et al., 2010: 81). Improving reproductive 
functions, having a healthier pregnancy process, and forming future generations composed of 
healthy individuals are closely associated with individual dietary habits. For this reason, indi-
viduals of reproductive age, especially young girls and women should develop healthy dietary 
habits and maintain these habits throughout their life (Şahin, 2015: 27; Hanson et al., 2015: 
215-219; Gardiner et al., 2008: 345-352; Moos et al., 2008: 282-284). However, unhealthy nut-
ritional behaviors are widespread among men and women of reproductive age. This situation 
threatens the health of individuals and their infants. The preconceptional period is an important 
opportunity to teach healthy lifestyle behaviors and to reduce the risks arising from the diet. 
Healthcare professionals should evaluate this opportunity in the best way (Barker et al., 2016: 
330; Huijgen et al., 2014: 14: Bhutta and Lassi, 2015: 15-16). For this purpose, they should 
question the dietary habits of expectant mothers and fathers and should assess anthropomet-
ric (height, weight, body mass index (BMI), waist circumference, etc.), biochemical (anemia, 
diabetes, thyroid, etc.), and clinical (blood pressure, obesity, anorexia, bulimia etc.) features. 
In addition, risks such as physical activity status, obesity, malnutrition, vegetarianism, pica, 
weight-loss diets, dietary supplements, and raw meat consumption should be investigated. Ne-
cessary measures should be taken before pregnancy to reduce the identified risks (Jack et al., 
2008: 268-278; Moos et al., 2008: 282-284; Baysoy and Özkan 2012: 80-83; Gardiner et al., 
2008: 345-352; Doğaner and Gölbaşı, 2011: 217-218; Hanson et al., 2015: 226; Huijgen et al., 
2014: 14). Especially the 14-week period prior to conception is very important for ensuring bet-
ter sperm quality and for filling the maternal tissues with nutrient storages to meet the needs of 
the infant (Huijgen et al., 2014: 13-14). Both maternal and paternal nutritional risks may incre-
ase problems associated with reproductive process and fetal health. However, since pregnancy 
is an ongoing process in the female body and maternal risks are more likely to affect the fetus, 
maternal nutrition should be addressed as a priority issue (Moos et al., 2008: 282-284; Baş, 
2015: 6; Gardiner et al., 2008: 345-352; Hanson et al., 2015: 218-219). Reducing substance 
dependence and controlling maternal and paternal diseases such as diabetes, obesity, nutritional 
deficiencies, anemia, phenylketonuria, epilepsy and thyroid problems in the preconceptional 
period are very important to reduce congenital anomalies and negative pregnancy outcomes 
(Bhutta and Lassi, 2015: 17; Johnson et al., 2006: 5; Coşkun, 2011: 9). The use of folic acid 
by the expectant mother before and during pregnancy reduces the risk of developing neural 
tube defects by 50-80% (Baş, 2015: 6; Gardiner et al., 2008: 347; Coşkun 2011: 11; Dean et 
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al., 2016: 1). Expectant mothers should pay attention to healthy eating from 6 months before 
conception and make efforts to start pregnancy with reduced nutritional risks (Selman, 2011: 
96; Moos et al., 2008: 282-284). Aim: This article addressed current literature knowledge on 
preconceptional nutrition. The aim of this article was to increase the knowledge and awareness 
of healthcare professionals and the community about preconceptional nutrition. Method: Whi-
le preparing this article, it was benefited from the purposive literature review technique. For this 
purpose, the books in the field of nutrition and the databases such as PubMed, Scopus, Science 
Direct, and Google Scholar were scanned using different keywords (Preconceptional Nutrition, 
Preconception Nutrition, Pre-pregnancy Nutrition, Maternal Nutrition, Paternal Nutrition etc.). 
From the accessible literature, mainly those belonging to the last 10 years were included in the 
scope of this review. Findings: Nutrition is an important factor that can affect reproductive 
function, pregnancy process, and its outcomes. Sufficient intake of some nutrients during the 
preconceptional period increases fecundability, contributes to the healthy development of the 
germ cells and the fetus, and reduces congenital anomalies. Therefore, individuals planning 
a pregnancy and pregnant women should consume macronutrients (carbohydrates, proteins, 
and fats) and micronutrients (vitamins and minerals) in recommended amounts. However, the 
nutritional status of individuals of reproductive age is not at the desired level. For this reason, 
healthcare professionals need to routinely scan the nutritional risk factors and should make 
efforts to reduce the identified risk factors before pregnancy. Results and Conclusions: Altho-
ugh preconceptional health services primarily address individuals planning a pregnancy, they 
are actually aiming to bring lifelong healthy behaviors for all women and men. For this reason, 
it is important that these services are delivered to all individuals of reproductive age. Nutrition 
education is a part of preconceptional health services. A healthy lifestyle and nutrition optimize 
the health of expectant mothers and fathers, reducing negative pregnancy outcomes and contri-
buting to the formation of future generations composed of healthier individuals. Expectant mot-
hers and fathers can improve their dietary habits before pregnancy and thus reduce some risk 
factors that may negatively affect reproductive function, pregnancy process, and its outcomes. 
Both maternal and paternal nutrition are important in the preconceptional period. However, 
pregnancy is an ongoing process in the female body, and maternal problems are more likely to 
affect reproductive functions, pregnancy process, and fetal health. For this reason, individuals 
of reproductive age, especially women should develop a healthy lifestyle and dietary habits and 
maintain these habits throughout their life. Healthcare professionals should identify and reduce 
nutritional risk factors before pregnancy and inform individuals of reproductive age about pre-
conceptional nutrition. 



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 Toplu 
Beslenme Sistemleri, Epidemiyoloji, Diyet Araştırmaları, Besin Gereksinimleri, Beslenme Dav-
ranışları, Metabolik Çalışmalar, Vücut Kompozisyonu, Şişmanlık, Genetik, Nütrigenetik, Besin 
Güvenliği ve Güvencesi alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmek-
tedir. Dergimizin baş editörleri Prof. Dr. Çetin YAMAN ve Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN olup, 
dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. 
Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız 
olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi 
alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşü-
ne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve 
yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiç-
bir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak 
üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen 
çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş 
ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

 



REFERENCES WITHIN PAPER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



WRITING REFERENCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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