
I

ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

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

SAYI: 15 YIL: 2019 - ISSUE: 15 YEAR: 2019



II

İMTİYAZ SAHİBİ
“Bu Dergi Türk Patent Enstitüsü Tarafından Marka Tescili İle Tescillidir”

(2015/03940 / 2015-GE-17289)

www.guvenplus.com.tr 



III

DERGİ YÖNETİMİ

www.istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org



IV

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 06 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 06 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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(1)  Sorumlu Yazar: Ceyda DURMAZ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, İstanbul / Türkiye, ceydurmaz@gmail.com,  Geliş Tarihi / Received: 01.01.2019, Revision: Kabul Tarihi 
/ Accepted: 25.04.2019, Makalenin Türü: Type of article (Araştırma / Research) Çıkar Çatışması / Conflict of 
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SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM ALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN 
BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESİN TÜKETİM DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

THE EVALUATION OF FOOD CONSUMPTION STATUS AND 
NUTRITION HABITS OF FEMALE STUDENTS EDUCATED IN THE 

FIELD OF HEALTH SCIENCES

Ceyda DURMAZ1, Ceren GEZER2

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye
2 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa / K.K.T.C

ORCID ID:0000-0002-3588-17981, 0000-0002-5647-01032

Öz: Amaç: Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız 
öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının ve beslenme durum-
larının saptanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırma sağlık 
bilimleri fakültesinde öğrenim gören tabakalı örnekleme yön-
temiyle seçilen254 kız  öğrenci ile yürütülmüştür. Bireylere 
özgü demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları ve son bir 
aylık besin tüketim sıklık ve miktar kayıtları alınarak günlük 
tüketilen besin ögeleri ve enerji alım düzeyleri ve günlük kar-
şılama oranları belirlenmiştir. Bulgular: BKİ sınıflamasına 
göre bireylerin %65.7’sinin normal ağırlıkta, %17.3’ünün 
kilolu olduğu saptanmıştır. Fakülte toplamında öğrencilerin 
%53.5’i 3 ana öğün, %44.9’un 2 ana öğün beslenmektedir. 
Fakülte toplamında öğrencilerin %44.5’i öğün atlamakta, 
%45.3’ün bazen öğün atlamakta, %10.2’si ise hiç öğün atla-
mamaktadır. Bölümler arası enerji ve makro ve mikro besin 
ögesi alımları değişkenlik göstermektedir. Karbonhidrat, pro-
tein, yağ, niasin, demir ve folik asit ortalama alım miktarları 
önerilen alım miktarlarını karşılamamaktadır. Kalsiyum, mag-
nezyum ve çinko ortalama alım miktarının gereksinimi karşı-
ladığı, potasyum, fosfor ve kolesterol alımlarının fazla olduğu 
görülmektedir. Sonuç: Bu çalışmada sağlık bilimleri alanında 
eğitim alan kız öğrencilerin enerji ve besin ögesi alımlarının 
yetersiz ve dengesiz bulunmuştur. Bunun nedenlerinin belir-
lenmesine yönelik daha kapsamlı değerlendirmelerin yapıla-
cağı çok merkezli ve örneklem büyüklüğü daha geniş olan 
tanımlayıcı çalışmalar ile müdahale çalışmalarına ihtiyaç ol-
duğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Beden Kütle İn-
deksi, Enerji ve Besin Ögesi Alımı

Abstract:Aim: The aim of this study is determination of 
dietary habits and nutritual status of the women students in 
Faculty of Health Science Material and Method: This study 
is performed on 254 female  students who are selected ac-
cording to stratified sampling methods from Faculty of Health 
Science. General information of people, dietary habits, food 
consumption frequency and quantity in the last month was 
recorded. Therefore, daily consumed nutrients, energy intake 
levels and daily coverage rates were determined. Findings: 
In study, 65,7% of people were determined as normal weight 
and 17,3% of them as overweight according to body mass in-
dex. Throughout the faculty, 53,5% of students consume three 
main meals and 44,9% of them two main meals. Also 44,5% 
of students skip a meal regulary, 45,3% of them sometimes 
and 10,2% of them never. The energy, macro and micro nutri-
ent intakes show variety between departments in faculty. The 
average nutrient intake quantities of carbohydrates, protein, 
fat, niacin, iron and folic acid don’t satisfy recommended 
dietary allowance. It was seemed that, the average nutrient 
intake quantities of calcium, magnesium and zinc haven’t 
matched with recommended quantities also potassium, phos-
phorus and cholesterol intakes were higher. Conclusion: In 
this study, energy and nutrient intake of female students who 
were educated in health sciences were found to be inadequate 
and unbalanced. More comprehensive evaluations and studies 
that multi-centered, larger sample size and also intervention 
work are needed to determine the causes for these.

Key Words: Nutrition Habits, Body Mass Index, İntake of En-
ergy and Nutrients
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GİRİŞ

Beslenme; büyüme ve gelişmeyi sağlanmak, 
sağlıklı ve üretken bir şekilde yaşamı sürdür-
mek için yaşa, cinsiyete ve özel durumlara göre 
ihtiyaç duyulan enerji ve besin öğelerinin her 
birinin yeterli ve dengeli miktarlarda alınıp 
vücutta kullanılmasıdır (Baysal, 2011:9-12). 
Gençlik dönemi fiziksel, biyokimyasal, ruh-
sal ve sosyal yönden hızlı büyüme ve gelişme 
süreci olarak tanımlanmaktadır(Onurlubaş ve 
diğ., 2005: 61-69; Baysal, 2011: 9-12; Şanlı-
er ve diğ., 2009a: 641-645). Büyüme ve ge-
lişmenin hızlandığı bu dönemde besin ögesi 
gereksinimleri de artmaktadır. Ancak bu dö-
nemde artan besin ögesi gereksinmelerinin 
karşılanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıka-
bilmektedir (Baltacı ve diğ., 2006: 1-17; Bay-
sal, 2011:9-12; Sinir ve diğ ., 2014: 37-47). 
Üniversite hayatı ile birlikte; aileden uzak 
yaşama, sosyal ortama uyum sağlama, medya 
etkisi ile bağımsız yemek yeme alışkanlığı-
na yönelmeleri öğrencilerinin yeme alışkan-
lıklarını etkileyen en temel değişikliklerdir 
(Kadıoğlu ve Ergün, 2015: 96-104; Prado et 
al., 2017: 6-14; Kobayashi et al., 2017: 287-
293). Ancak bireylerin beslenme alışkanlık-
larına etki eden en önemli etkenler arasında; 
kişisel faktörler, ailesel faktörler, gelenekler, 
inançlar ve beslenme konusundaki bilgiler, 
ağırlık kontrolü yer almaktadır (Şanlıer ve 
diğ., 2009a: 641-645). Bu değişiklikler; ha-
zır besinlere yönelme, öğün atlama, yetersiz 
beslenme ve yanlış beslenme alışkanlıkları ile 

kendini göstermekte ve bu durum bireyin ih-
tiyacından fazla ya da az enerji alımına neden 
olmaktadır (Tam et al., 2017: 7-13). Özellikle 
bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlık-
ları bireyin ilerleyen dönemlerde yetişkinliğe 
bağlı olan kronik hastalıklara yakalanma ris-
kini de arttırmaktadır (Wang et al., 2016: 870-
882).Tüm bunlara bağlı olarak yeme davra-
nışı gençlerin biyolojik, fizyolojik ve kişisel 
gelişimlerinin ve sağlığın temelini oluştur-
maktadır (Tam et al., 2017: 7-13). Bu araştır-
mada sağlık alanında eğitim alan ve toplumun 
sağlığına yön verecek olan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin 
beslenme alışkanlıklarının ve beslenme du-
rumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıl-
mıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem 
Seçimi

Araştırma 1 Aralık 2016 - 1 Nisan 2017 ta-
rihleri arasında KKTC Doğu Akdeniz Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki 
bölümlere (Beslenme ve Diyetetik, Fizyote-
rapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık 
Yönetimi ve Spor Bilimleri) göre tabakalı 
örnekleme yöntemiyle belirlenen ve listeler-
den rastgele sayılar tablosuyla seçilip çalış-
maya katılmayı kabul eden 254 kız öğrenci 
ile yürütülmüştür.
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Araştırmada Kullanılan Veri Toplama 
Araçları 

Araştırmada yüz yüze görüşme ve anket tek-
niği ile yaş, cinsiyet, bölümü, sınıfı, yaşadığı 
yeri kapsayan demografik bilgiler, besin tü-
ketim sıklık ve miktarı sorgulanmıştır. Birey-
lerin besin tüketim sıklık ve miktarlarının be-
lirlenmesinde ‘Yemek ve Besin Fotoğrafları 
Kataloğu-Ölçü ve Miktarlar’ kullanılarak son 
bir aylık miktarlı besin tüketim sıklığı formu 
kullanılmıştır (Rakıcıoğlu ve diğ., 2014:13-
131). Buna göre her bir seçenek için belirlen-
miş olan katsayı ile çarpılıp günlük miktara 
çevrilerek günlük tüketilen besin ögeleri ve 
enerji alım düzeyleri ‘Bilgisayar Destekli 
Beslenme Programı’ Beslenme Bilgi Siste-
mi (BEBİS 7.1) programı ile hesaplanmıştır. 
Günlük besin ögesi alım miktarlarının yeter-
liliği ‘Türkiye İçin Önerilen Günlük Enerji ve 
Besin Ögeleri Güvenilir Alım Düzeyleri’ ile 
yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılarak alım 
yüzdeleri (%) ve yeterlilik yüzdeleri <%67 
yetersiz, %67-%113 yeterli ve >%113 fazla 
şeklinde hesaplanmıştır (Besler ve diğ., 2015; 
58-60).  

Bireylerin vücut ağırlığı 0.1 kg hassasiyetli 
TANITA MC780 cihazı ile ölçülmüştür. Boy 
uzunlukları 0.1 cm hassasiyetli boy ölçer ile 
ayakta baş frankfort düzlemde iken, ayaklar 
yan yana topuk ve oksipital bölge boy ölçe-
re değecek şekilde ölçülmüştür (Class, 2013: 
1-7). Beden Kütle İndeksi (BKİ) hesaplan-
masında; Ağırlık (kg)/Boy (m2) formulü kul-

lanılmıştır. BKİ, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
≤18.5 kg/m2zayıf, 18.5-24.9 kg/m2 normal, 
25.0-29.9 kg/m2hafif şişman, ≥30.0 kg/m2 
şişman olarak belirlenmiştir (WHO Expert 
Committe, 1995: 362-368).

Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verileri değerlendir-
mek için Statistical Package for Social Scien-
ce (SPSS) PASW 18 İstatistik Paket Programı 
kullanılmıştır. Bireylerin bölümlere göre ay-
rılıp değerlendirilmesinde, Spor Bilimleri ve 
Sağlık Yönetimi bölümlerindeki kişi sayısı 
çıkarımsal istatistik analizlerini yapmak için 
yetersiz olduğundan bölüm karşılaştırmala-
rında sadece tanımlayıcı istatistikler kullanıl-
mıştır. Tanımlayıcı istatistik değerlendirmeler 
için nitel verilerde sayı (S) ve yüzde (%) de-
ğerler, nicel verilerde ise aritmetik ortalama 
( x ) standart sapma (SS), alt ve üst değerler 
hesaplanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Sağlık bilimleri alanında eğitim alan kız öğ-
rencilerin beslenme alışkanlıkları ve besin 
tüketim durumlarının değerlendirilmesi bu 
çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN KISITLIKLARI

Araştırma KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 
kız öğrenciler ile sınırlıdır.



4

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:201 K:353
(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

BULGULAR

Tablo 1’de fakülte genelinde öğrencilerin 
%33.1’i Beslenme ve Diyetetik, %28.7’si 
Hemşirelik, %31.1’i Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon, %5.9’u Sağlık Yönetimi, %1.2’si 

Spor Bilimlerinde okumaktadır. Öğrenci-
lerin yaşadıkları yere göre dağılımlarında; 
%28.3’ünün evde ailesiyle, %22.0’sinin evde 
arkadaşlarıyla, %9.8’inin evde tek başına, 
%39.8’sinin ise yurtta yaşadığı görülmekte-
dir. 

Tablo 1. Bireylerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

S %

Bölüm

Beslenme ve Diyetetik 84 33.1

Hemşirelik 73 28.7

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 79 31.1

Sağlık Yönetimi 15 5.9

Spor Bilimleri 3 1.2

Sınıfı 

Birinci sınıf 71 28.0

İkinci sınıf 60 23.6

Üçüncü sınıf 60 23.6

Dördüncü sınıf 63 24.8

Yaşadığı Yer

Evde ailesiyle 72 28.3

Evde arkadaşlarıyla 56 22.0

Evde tek başına 25 9.8

Yurtta 101 39.8

Toplam 254 100
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Tablo 2. Bireylerin BKİ’ye Göre Sınıflandırılması

BKİ Sınıfla-
ma (kg/m2)

Beslenme ve 
Diyetetik
S         %

Hemşirelik

S         %

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon
S          %

Sağlık Yö-
netimi
S         %

Spor Bi-
limleri
S         %

Fakülte
Toplam
S          %

≤18.5 14     16.7 4       5.5  8        9.2 -         - -          - 28      11.1

18.5-24.9 52     61.9 50     68.5 54       68.4 10       66.7    3       100  167     65.7

25.0-29.9 15     17.9 13     17.8 12       15.2   4        26.7  -         -   44      17.3

≥30.0 3       3.6 6       8.2  5        6.4  1        6.7  -         - 15       5.9

Toplam 84     100 73      100  79    100 15      100    3       100  254      100

Tablo 2’de fakülte toplamında öğrencilerin 
%65.7’si normal BKI sınıflamasında iken, 
%17.3’ü kilolu sınıfında yer almaktadır. Bes-
lenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin 
%61.9’u, Hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

%68.5’ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölü-
mü öğrencilerinin %68.4’ünün ve Sağlık Yö-
netimi bölümü öğrencilerinin %66.7’si nor-
mal BKİ sınıfında yer almaktadır.
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Tablo 3. Bireylerin Bölüme Göre Ana ve Ara Öğün Sayısı Dağılımı

Beslenme ve 
Diyetetik
S           %

Hemşirelik

S         %

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon

S          %

Sağlık 
Yönetimi
S         %

 Spor 
Bilimleri
S         %

Fakülte
Toplamı
S         %

Ana öğün 
sayısı

1 1         1.2    2         2.7  1         1.3  -          -      -           - 4         1.6

2  40       47.6   35       47.9  34       43.0    3        20.0     2        66.7 114      44.9

3  43       51.2   36       49.3  44       55.7   12       80.0     1        33.3 136      53.5

Toplam 84       100   73       100  79       100      15        100      3        100 254       100

Ara öğün 
sayısı

Hiç 7         8.3 34     46.6   26       32.9    6        40.0      1      33.3 74       29.1

1 22       26.2 22     30.1   17       21.5    5        33.3      1      33.3 67       26.4

2 36       42.9 10     13.7   26       32.9    4        26.7      1.     33.3 77       30.3

3 18       21.4 7       9.6    9        11.4 -           -       -        - 34       13.4

4 1         1.2      -         -          1          1.3 -           -       -        - 2         0.8

Toplam 84       100    73     100  79       100    15        100      3        100 254      100

Tablo 3’te fakülte toplamında öğrencilerin 
%53.5’inin 3 ana öğün, %44.9’un 2 ana öğün 
tükettikleri görülmektedir. Sağlık Yönetimi 
bölümü öğrencilerinin %80.0’i üç ana öğün 
tüketmektedir. Hemşirelik bölümü öğrenci-
lerinin %49.3’ü üç ana öğün tüketmektedir. 
Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri-

nin %42.9’u 2 ara öğün, Hemşirelik bölümü 
öğrencilerinin %46.6’sı hiç ara öğün yapma-
dıkları görülmektedir. Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon bölümü öğrencilerinin %32.9’u 2 ara 
öğün tüketirken, Sağlık Yönetimi öğrencile-
rinin %40.0’ı hiç ara öğün tüketmemektedir.
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Tablo 4. Bireylerin Bölüme Göre Öğün Atlama Durumu, Hangi Öğünü Atladığı ve Öğün 
Atlama Nedenleri Dağılımı

Beslenme ve 
Diyetetik
S         %

Hemşirelik

S         %

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon

S          %

Sağlık 
Yönetimi
S         %

 Spor 
Bilimleri
S         %

Fakülte
Toplamı
S       %

Öğün atlama 
durumu

Evet    39      46.4   38     52.1     28        35.4     6      40.0    2       66.7  113    44.5

Hayır    12      14.3    3       4.1      9         11.4     1        5.7    1       33.3   26     10.2

Bazen    33      39.3   32     43.8     42        53.2     8      53.3     -          -  115    45.3

Toplam    84      100   73     100     79        100    15      100    3        100  254    100

Atlanan öğün

Sabah    27     37.5   45     64.3     28        40.0     9      64.3    2        100  111    48.7

Öğle    43     59.7   17     24.3     38        54.3     4      28.6      -          -  102    44.7

Akşam      2      2.8    8      11.4      4          5.7     1        7.1      -          -   15     5.9

Toplam    72    100   70     100     70        100    14      100    2       100  228   100

Öğün atlama 
nedeni

İştahım olmuyor/
Canım istemiyor    23     31.9   27     38.6     20        28.6    9       64.3      -          -   79     34.6

Alışkanlığım yok     9      12.5    9      12.9     13       18.6    2       14.3      -          -   33     14.5

Sevmiyorum     1       1.4    2       2.9      1         1.4     -          -     2       100    6       2.6

Zayıflamak için     1       1.4    2       2.9      -            -     -          -      -          -    3       1.3

Zamanım yok    38     52.8   30     42.9     36       51.4    3       21.4      -          -  107    46.9

Toplam    72     100   70     100     70       100   14      100     2       100  228    100

Tablo 4’ te fakülte toplamında öğrencilerin 
%44.5’inin öğün atladığı, %45.3’ünün ba-
zen öğün atladığı, %10.2’sinin ise hiç öğün 
atlamadıkları görülmektedir. Öğün atlama 
nedenlerine göre bakıldığında; %46.9’unun 
zaman yetersizliğinden dolayı öğün atladığı 
görülmektedir. 

Tablo 5’teki besin ögelerinin ortalama alım 
miktarlarına bakıldığında; yağ alım mikta-
rının  en yüksek Hemşirelik bölümü öğren-
cilerinde (84.2±30.1), en düşük Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde 
(37.8±8.27) olduğu görülmektedir. Karbon-
hidrat alım miktarının en yüksek Fizyotera-
pi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde 
(44.2±8.39) iken, en düşük Sağlık Yönetimi 
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bölümü öğrencilerinde (42.0±8.72)’dir. Orta-
lama posa alım miktarı, en yüksek Spor Bi-
limleri öğrencilerinde (41.0±27.5), en düşük 
ise Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinde 
(17.9±7.33)’dir. A vitamini alım miktarı or-
talaması, en yüksek Spor Bilimleri öğrenci-
lerinde (2377.9±1816.6), en düşük Sağlık 
Yönetimi öğrencilerinde (1117.1±595.6)’dir. 
C vitamini ortalama alım miktarlarının en 
düşük Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinde 
(85.3±54.5), en yüksek Spor Bilimlerinde öğ-
rencilerinde (261.2±136.3) olduğu görülmek-
tedir. 

Tiamin ortalama alım miktarları incelendiği 
zaman en yüksek alımın Spor bilimleri bö-
lümü öğrencilerinde (1.86±1.10), en düşük 

alımın ise Sağlık Yönetimi bölümü öğrenci-
lerinde (0.82±0.34) olduğu görülmektedir.

Kalsiyum ve magnezyum ortalama alım mik-
tarının en yüksek Spor Bilimleri öğrencilerin-
de (sırasıyla 1310.8±334.3 ve 566.5±334.7), 
en düşük Sağlık Yönetimi öğrencilerinde 
(sırasıyla 751.6±316.2 ve 246.1±109.8) ol-
duğu görülmektedir. Besinler ile birlikte alı-
nan potasyum ortalamaları Sağlık Yönetimi 
öğrencilerinde (2543.2±1218.2) en düşük, 
Spor Yönetimi öğrencilerinde (.6±4211.8) 
en yüksektir. Fosfor ve kolesterol alımla-
rının en yüksek Spor Bilimleri (sırasıyla 
2392.8±739.5 ve 493.5±166.7 ), en düşük ise 
Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerin-
de (sırasıyla 1140.4±507.8 ve 322.6±162.1) 
olduğu görülmektedir (Tablo 5).

Tablo 5.  Bireylerin Bölüme Göre Ortalama Besin Ögesi Alım Miktarları

Beslenme ve 
Diyetetik

Hemşirelik Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Sağlık 
Yönetimi

Spor Bilimleri Fakülte 
Toplamı

x ±SS
(Alt-Üst)

x ±SS
(Alt-Üst)

x ±SS
(Alt-Üst)

x ±SS
(Alt-Üst)

x ±SS
(Alt-Üst)

x ±SS
      (Alt-Üst)

Enerji (kkal) 1924.2±702.0
(721.1-4007.4)

2003.8±803.5
(628.9-4318.9)

2068.5±892.1
(758.0-5233.9)

1667.7±718.5
(684.0-3383.3

3867.6±2505.2
(1937.7-6698.8)

1999.8±848.7 
(628.9-6698.8)

Karbonhidrat(%) 42.1±8.88
(17.0-71.0)

43.9±9.03
(12.0-65.0)

44.2±8.39
(14.0-60.0)

42.0±8.72
(27.0-56.0)

42.6±3.05
(40.0-46.0)

43.3±8.72
(12.0-71.0)

Protein (%) 16.7±3.98
(8.00-28.0)

17.2±4.49
(8.00-29.0)

17.5±4.42
(8.00-33.0)

18.9±3.61
(12.0-26.0)

17.6±4.93
(12.0-21.0)

17.27±4.26
(8.0-33.0)

Yağ (%) 40.4±9.97
(14.0-73.0)

84.2±30.1
(30.4-176.7

37.8±8.27
(24.0-75.0)

38.3±7.04
(28.0-52.0)

38.6±5.50
(33.0-44.0)

87.0±42.5
(17.0-322.9)
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Kolesterol (mg) 322.6±162.1
(74.2-1104.1)

334.7±126.9
(65.3-681.8)

361.5±153.7
(70.2-791.0)

290.2±105.1
(143.5-446.2)

493.5±166.7
(317.0-648.3)

338.3±148.3
  (65.3-1104.1)

Posa (g) 23.2±8.40
(6.99-57.0)

23.1±10.5
(4.77-59.8)

23.4±10.2
(5.55-64.9)

17.9±7.33
(5.06-32.2)

41.0±27.5
(17.5-71.3)

    23.1±10.0
   (4.77-71.3)

A vitamini (RE/
mcg)

1265.4±1131.6
(286.3-8140.2)

1313.4±1166.0
(286.3-9116.6)

1727.8±2679.9
(296.6-18679.5)

1117.1±595.6
(214.5-2334.7)

2377.9±1816.6
(1227.6-4472.2)

1427.5±1767.4
(214.5-18679.5)

C vitamini (mg) 85.3±54.5
(5.16-248.7)

113.2±59.0
(23.0-291.9)

93.4±50.7
(20.6-265.4)

99.8±68.4
(15.0-266.7)

261.2±136.3
(103.9-344.2)

98.8±60.0
(5.16-344.2)

B1 vitamini (mg) 0.91±0.29
(0.34-2.01)

0.95±0.36
(0.27-2.31)

0.99±0.40
(0.35-2.45)

0.82±0.34
(0.25-1.53)

1.86±1.10
(0.88-3.05)

0.95±0.38
(0.25-3.05)

B2 vitamini (mg) 1.50±0.64
(0.40-3.78)

1.38±0.47
(0.61-3.22)

1.55±0.84
(0.61-5.29)

1.26±0.46
(0.31-2.17)

2.23±0.68
(1.78-3.03)

1.47±0.66
(0.31-5.29)

B6 vitamini (mg) 15.1±7.69
(5.11-40.7)

17.2±8.88
(3.15-50.9)

18.8±10.6
(4.65-50.9)

17.0±8.15
(7.22-33.6)

38.9±19.5
(17.7-56.0)

    17.2±9.57
   (3.15-56.0)

Folik asit (mcg) 286.7±110.7
(87.1-726.6)

292.1±119.7
(93.9-718.5)

300.9±132.1
(88.1-902.7)

257.5±99.5
(59.2-433.2)

541.9±302.6
(272.0-869.2)

293.9±124.9
(59.2-902.7)

Demir (mg) 11.0±3.96
(4.58-25.5)

11.4±4.51
(3.07-27.4)

12.16±5.62
(3.57-36.3)

9.60±4.26
(3.32-20.3)

21.6±14.6
(9.61-37.9)

11.5±5.00
(3.07-37.9)

Kalsiyum (mg) 905.6±394.3
(170.8-2094.4)

820.8±279.2
(292.8-1702.2)

861.2±398.6
(287.6-2180.6)

751.6±316.2
(153.2-1362.4)

1310.8±334.3
 (1014.5-1673.2)

863.1±364.5
(153.2-2180.6)

Çinko (mg) 9.44±3.13
(4.05-19.0)

9.19±3.19
(4.21-17.8)

10.0-4.23
(4.40-28.4)

8.31±3.18
(2.75-15.5)

16.0±6.92
(11.1-23.9)

    9.56±3.65
   (2.75-28.4)

Magnezyum (mg) 301.5±110.1
(137.0-666.5

286.6±108.9
(87.1-734.4)

313.7±135.6
(101.6-749.3)

246.1±109.8
(88.3-517.5)

566.5±334.7
(281.5-935.1)

  300.9±125.3
  (87.1-935.1)

Fosfor (mg) 1140.4±507.8
(268.2-3282.2)

1382.1±442.0
(608.0-2634.3)

1493.4±611.3
(633.1-3629.4)

1253.2±439.4
(388.8-2095.0)

2392.8±739.5
(1835.7-3231.9)

 1140.3±533.9
 (388.8-3629.4)

Potasyum (mg) 2765.4±1021.3
(872.8-5926.4)

2856.6±1113.5
(1002.5-7804.0)

2940.3±1182.6
(1106.9-6295.2)

2543.2±1218.2
(618.1-5471.5)

6257.6±4211.8
(2754.7-10930.9)

2874.1±1223.2 
(618.1-10930.9)
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Tablo 6. Bireylerin Bölüme Göre Enerji ve Besin Ögeleri Alımı Yeterlilik Düzeyleri

Beslenme ve         
Diyetetik
S         %

Hemşirelik

S         %

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon

S         %

Sağlık              
Yönetimi
S          %

Spor
Bilimleri
S        %

Fakülte 
Toplamı
S        %

Enerji (kkal)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla 

22        26.2
47        56.0
15        17.9

15        20.5
40        54.8
18        24.7

21        26.6
37        46.8
21        26.6

5          33.3
8          53.3
2          13.3

-             -
  1          33.3
  2          66.7

63       24.8
133     52.4
58       22.8

Protein (g)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

2          2.4
20        23.8
62        73.8

1          1.4
17        23.3
55        75.3

1          1.3
19        24.1
59        74.7

1           6.7
4          26.7
10         66.7

-              -
-              -
3          100

5         2.0
60       23.6
189      74.4

Yağ (g)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

-            -
1           1.2
83         98.8

-            -
-            -

73        100

-            -
1          1.3
78        98.7

-             -
1           6.7
14         93.3

-              -
-              -
3          100

-            -
3         1.2

251      98.8

Karbonhidrat (g)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

52         61.9
25         29.8
7           8.3

35        47.9
28        38.4
10        13.7

37        46.8
37        46.8
5          6.3

9          60.0
5          33.3
1           6.7

1          33.3
1          33.3
1          33.3

134      52.8
96       37.8
24        9.4

Lif (g)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

20         23.8
40         47.6
24         28.6

22        30.1
33        45.2
18        24.7

22        27.8
40        50.6
17        21.5

8          53.3
6          40.0
1           6.7

-              -
1          33.3
2          66.7

72       28.3
120      47.2            
62       24.4

A vitamini (RE/
mcg)

Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

10         11.9
24         28.6
50         59.5

6          8.2
14        19.2
53        72.6

9         11.4
14        17.7
56        70.9

2          13.3
2          13.3
11         73.3

-             -
-             -
3         100

27       10.6
54       21.3
173      68.1

C vitamini (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

37         44.0
23         27.4
24         28.6

14          19.2
22          30.1
37          50.7

26         32.9
26         32.9
27         34.2

5           33.3
3           20.0
7           46.7

-             -
-             -

3           100

82          32.3
74          29.1
98          38.6

Tiamin (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

24         28.6
49         58.3
11         13.1

17          23.3
43          58.9
13          17.8

24         30.4
35         44.3
20         25.3

6           40.0
7           46.7
2           13.3

-             -
1           33.3
2           66.7

71          28.0
135         53.1
48          18.9

Riboflavin (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

4           4.8
21         25.0
59         70.2

2            2.7
20          27.4
51          69.9

3           3.8
22         27.8
54         68.4

1            6.7
5           33.3
9           60.0

-             -
-             -

3           100

10           3.9
68          26.8
176         69.3

Niasin (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

24         28.6
25         29.8
35         41.7

12          16.4
24          32.9
37          50.7

16         20.3
24         30.4
39         49.4

4           26.7
4           26.7
7           46.7

-             -
-             -

3           100

56          22.0
77          30.3
121         47.6

Folik asit (mcg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

41         48.8
37         44.0
6           7.1

37          50.7
30          41.1
6            8.2

36         45.6
34         43.0
9          11.4

8           53.3
7           46.7
-              -

-             -
1           33.3
2           66.7

122         48.0
109         42.9
23          9.1

Sodyum (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

22         26.2
49         58.3
13         15.5

23          31.5
37          50.7
13          17.8

25         31.6
35         45.6
18         22.8

7         46.7
5         33.3
3         20.0

-           -
1         33.3
2         66.7

77          30.3
128         50.4
49          19.3
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Potasyum (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

-            -
-            -

84         100

-            -
-            -

73        100

-            -
-            -

79        100

-            -
-            -

15        100

-           -
-           -

3        100

-              -
-              -   

254          100

Kalsiyum (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

23        27.4
40        47.6
21        25.0

23        31.5
38        52.1
12        16.4

27        34.2
35        44.3
17        21.5

5         33.3
8         53.3
2         13.3

-           -
1        33.3
2        66.7

78          30.7    
122         48.0
54          21.3

Magnezyum (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

17        20.2
46        54.8
21        25.0

14        19.2
44        60.3
15        20.5

19        24.1
32        40.5
28        35.4

6         40.0
7         46.7
2         13.3

-           -
1        33.3
2        66.7

56          22.0
130         51.2      
68          26.8

Fosfor (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

-            -
9         10.7
75        89.3

-            -
5          6.8
68        93.2

-            -
8         10.1
71        89.9

1          6.7
-           -

14        93.3

-           -
-           -

3        100

1            0.4
22           8.7     
231         90.9

Demir (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

55        65.5
27        32.1
2          2.4

48        65.8
21        28.8
4          5.5

46        58.2
29        36.7
4          5.1

12        80.0
3         20.0
-            -

1        33.3
1        33.3
1        33.3

162         63.8            
81        31.9
11          4.3

Çinko (mg)
Yetersiz 
Yeterli 
Fazla

18        21 4
47        56 0
19        22.6

17        23.3
38        52.1
18        24.7

19        24.1
35        44.3
25        31 6

4         26.7
9         60.0
2         13.3

-           -
1        33.3
2        66.7

 58         22.8      
130        51.2
 66         26.0

Tablo 6’da fakülte toplamında öğrencilerinin 
%52.4’ünün yeterli miktarda enerji aldıkları 
görülmektedir. fakülte toplamına bakıldığın-
da öğrencilerin %74.4’ünün tüketiminin Pro-
tein alımlarının olduğu görülmektedir. Aynı 
şekilde da öğrencilerinin %90’ından fazlası-
nın yağ alımlarının fazla olduğu belirlenmiş-
tir. Karbonhidrat alımlarında fakülte topla-
mında öğrencilerinin %52.8’inin yetersiz al-
dığı görülürken Beslenme ve Diyetetik bölü-
mü öğrencilerinin %61.9’unda yetersiz alım 
görülmektedir. Aynı zamanda Hemşirelik 
öğrencilerinin %13.7’sinin alımlarının fazla 
olduğu görülmektedir. Posa alımlarında fa-
külte toplamında öğrencilerinin %47.2’sinin 
alımları yeterli iken, A vitamini (%68.1) C 
vitamini (%38.6) fakülte toplamında öğrenci-
lerinin alımlarının fazla olduğu görülmekte-

dir. Tiamin alımlarında, öğrencilerin çoğun-
luğunun (%53.1) alımlarının yeterli olduğu 
görülürken, riboflavin, niasin alımlarının da 
fazla olduğu görülmektedir (sırasıyla %69.3 
%47.6). Folik asit ve demir alımlarında fa-
külte toplamında öğrencilerinin alımlarının 
yetersiz olduğu (sırasıyla %48, %63.8) gö-
rülürken çinko alımlarında fakülte toplamın-
da (%51.2) fazla olduğu görülmektedir. Po-
tasyum alımının fakülte toplamında yüksek, 
kalsiyum alımının yeterli (%48), magnezyum 
alımları (%51.2) yeterli düzeyde olduğu gö-
rülmektedir.

TARTIŞMA

Çalışmamıza katılan öğrencilerin %65.7’si 
normal BKİ aralığında bulunurken %17.3’ü 
hafif şişman sınıflamasında yer almaktadır  
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(Tablo 2). BKİ ile ilgili aynı yaş gruplarına 
sahip 83  (42 bayan, 41 erkek) üniversite 
öğrencisi ile yapılan çalışmada öğrencile-
rin %69.9’unun normal BKİ aralığında ol-
duğu saptanmıştır (Sinir vd., 2014: 37-47) 
Faydaoğlu ve ark.’nın (2013: 299-311), 220 
üniversite öğrencisi yaptığı çalışmada kadın 
öğrencilerin %84.2’sinin normal BKİ aralı-
ğında olduğu,  Rocks ve ark.’nın (2016: 1-7), 
137 öğrenci ile yaptığı bir çalışmada kadın 
öğrencilerin %72’si normal BKI aralığında 
iken %19’unun hafif şişman ve şişman oldu-
ğu bildirilmiştir. Akdemir ve ark.’nın (2016: 
34-49), çalışmasında ise %19.1’i hafif şişman 
veya şişman sınıfında yer almaktadır. Yapılan 
diğer çalışmalarda ise %77.7’sinin (Rakıcı-
oğlu ve Yıldız 2011: 117-123) ve %78.1’inin 
ise normal BKİ aralığında olduğu bildirilmiş-
tir. (Orak ve diğ., 2006: 5-11). Çalışmamız-
da yüksek BKI aralığında bulunan öğrenci 
sayısı göz ardı edilmemesi ve önlem alın-
ması gereken bir değer olduğu söylenebilir. 
Çünkü hafif şişman ve şişman sınıfında olan 
bireylerde; yaşamın ilerleyen dönemlerinde 
tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve 
hipertansiyon, çeşitli kanser türleri, inme, ke-
mik ve eklem hastalıkları gibi birçok kronik 
hastalıkların yanında depresyon ve yeme bo-
zukluğu gibi bilişsel ve ruhsal hastalıklara se-
bebiyet verebilmektedir (Sellaro and Colzato, 
2017:301-309). Şişmanlığın önlenebilmesi 
için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin 
alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir 
(Duncan and Toledo, 2018:26-39). 

Bireylerin bölümlere göre ana ve ara öğün tü-
ketimlerinde, Beslenme ve Diyetetik bölümü 
öğrencilerinin (%51.2, %21.4) diğer öğrenci-
lere göre daha fazla ara öğün yaptıkları görül-
mektedir. Bunun sebebinin aldıkları mesleki 
eğitimin bir yansıması olduğu düşünülebilir. 
Uzun süreli açlık ve öğün atlamak bazal me-
tabolizmayı yavaşlatabileceğinden bir sonra-
ki öğünde daha fazla besin tüketimine sebe-
biyet vermekte, vücut ağırlığının artmasına 
neden olabilir (Vançelik ve diğ., 2007: 242-
248). Bireylerin öğün atlamalarının sebebi 
çeşitli nedenlerden kaynaklanırken, öğün at-
layanların oranının en fazla Hemşirelik bölü-
münde (%52.1) olduğu, bazen öğün atladığını 
bildirenlerin oranının en fazla Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü öğrencileri (%53.2) 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). Tüm öğren-
cilere bakıldığında; en fazla atlanan öğünün 
ise (%48.7) sabah öğünü olduğu görülmekte-
dir. Ünalan ve ark.’nın (2009: 75-81), sağlık 
yüksekokulunda okuyan 272 kız öğrenci ile 
yaptığı çalışmada; %60.2’si günde üç öğün 
tüketirken, %33.3’ünün öğün atladığı, en çok 
atlanan öğünün de sabah kahvaltısı (%62.9) 
olduğu belirtilmiştir. Yapılan farklı bir ça-
lışmada öğrencilerin;  %60.1’inin 3-4 öğün, 
%35.9’unun ise 2 veya daha az öğün tükettiği 
belirlenmiş, öğrencilerin % 87.4’ünün öğün 
atladığı, öğün atlayan bireylerin %46.3’ünün 
öğün atlama nedeninin ise unutması veya fır-
sat bulamamasından kaynakladığı saptanmış,  
en çok atlanan öğünün sabah öğünü (%40.5), 
en az atlanan öğünün ise akşam öğünü (%3.1) 
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olduğu saptanmıştır (Vançelik ve diğ., 2007: 
242-248). Sinir ve ark.’nın (2014: 34-47), 
üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalış-
mada, öğrencilerin %78.4’ünün öğünlerinin 
düzensiz olduğu, %74.3’ünün zaman yeter-
sizliğinden dolayı öğün atladığı belirtilir-
ken, Yıldırım ve ark.’nın (2011: 1375-1391) 
208 beden eğitimi spor yüksekokulu öğren-
cisi üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin 
%83.2’sinin öğün atladığı, %61.5’inin sabah 
öğünün atladığı ve %46.6’sının zaman ye-
tersizliğinden dolayı öğün atladığı belirtil-
miştir. Yapılan diğer çalışmalarda da benzer 
sonuçlar görülmektedir (Onurlubaş ve diğ., 
2015: 61-69, Ermiş ve diğ., 2014: 30-40, 
Acar ve diğ., 2018:63-82).  Atlanan öğünler-
den özellikle sabah kahvaltısının güne daha 
dinç başlama ve daha verimli öğrenme için 
gerekli olduğu, yeterli ve dengeli beslenme-
nin sağlanabilmesi için ise ana ve ara öğün 
tüketme alışkanlıklarının önemi vurgulamak-
tadır  (Hamam et al., 2017: 249-260; Deliens 
et al., 2016: 14-26). Bu çalışmada elde edilen 
veriler ile bu konuda yapılan diğer çalışma-
larda öğrencilerin öğün atlama nedenlerinin 
okula geç kalma endişesi, kahvaltı hazırlama-
nın uğraştırıcı olması, ders yoğunluğu, plan-
sız ve düzensiz yaşamlarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Beslenme alışkanlıkları ve BKİ 
değerlendirme sonuçlarına göre uzun süre ye-
tersiz ve dengesiz beslenmenin yaşamın iler-
leyen dönemlerinde şişmanlık, diyabet, kar-
diyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık 
risklerini artırabileceği öngörülebilir. Ayrıca, 

BKİ dışında vücut yağ dağılımı, bel ve kalça 
çevresi ölçümleri kronik hastalık risklerinin 
değerlendirilmesinde önemlidir (Simona et 
al., 2015: 1458-1463).

Bu çalışmada fakülte toplamında ortalama 
enerji alımı 1999.8±848.7 kkal ve öğrencile-
rin %52.4’ünün enerji alımının yeterli olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 5 ve Tablo 6). Üniver-
site öğrencileriyle yapılan farklı çalışmalarda 
kadın öğrencilerin enerji alımlarının ortalama 
1722±466 kkal olduğu ve RDA’nın %71’ini 
karşıladıkları bildirilmiştir (Garibağaoğlu ve 
diğ., 2005: 64-70). Yapılan başka bir çalış-
mada kadın öğrencilerin enerji alımlarının 
ortalama 1675±673 kkal olduğu bildirilmiş-
tir (Mammas et al., 2004:17-26). Üniversite-
de okuyan kadın öğrenciler üzerinde yapılan 
diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar görül-
mektedir (Rakıcıoğlu ve Yıldız 2011: 117-
123, Rocks et al., 2016: 1-7). Bu çalışmada 
kadın öğrencilerin protein alım ortalamala-
rının (17.27±4.26 g) önerilen alımın üzerin-
de olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). Yağ alım 
miktarı ortalamasının (87.0±42.5 g) ise tüm 
bölüm öğrencilerinde önerilen alım mikta-
rının üzerinde olduğu belirlenmiştir. (Tablo 
5). Diğer taraftan kadın öğrencilerin karbon-
hidrat alım miktarı ortalaması (43.3±8.72 g) 
önerilen düzeyin altındadır (Tablo 5). Rocks 
ve ark.’nın (2016: 1-7); yapmış olduğu çalış-
mada ortalama protein alımlarının 89±23 g, 
karbonhidrat alımlarının 182±43 g, yağ alım-
larının 77±19 g olduğu bildirilmiştir. Costa ve 
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Vasconcelos’un (2012: 326-327) 220 öğrenci 
üzerinde yapmış olduğu çalışmada öğrencile-
rin ortalama 239 g karbonhidrat, 72.2 g prote-
in, 62.1 g yağ aldıkları bildirilmiştir. Khattak 
ve ark.’nın (2002: 174-178); yapmış olduğu 
çalışmada öğrencilerin karbonhidrat alım or-
talamalarının 47.5±3.5 g, protein alım ortala-
malarının 12.4±1.4 g, yağ alım ortalamaları-
nın 40.1±3.4 g olduğu bildirilmiştir. Diğer ça-
lışmalarda bu çalışma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir (Rakıcıoğlu ve Yıldız 2011: 
117-123, Sop et al. 2010: 748-753). Birey-
lerin enerji alım düzeyleri RDA’ın önerilen 
miktarlarını karşılarken günlük alınması öne-
rilen karbonhidrat, protein, yağ alım miktarla-
rını karşılayamadıkları, yağ alımlarının fazla, 
karbonhidrat ve protein alımlarının az olduğu 
ve bu durumun beslenmelerinde dengesizliğe 
ve yetersizliğe yol açtığı görülmektedir. Ye-
terli ve dengeli beslenme önerileri içerisinde 
yer alan; ana öğün ve ara öğün yapmak, gün-
lük almaları gereken enerji miktarını karşıla-
manın yanı sıra, yaş ve cinsiyete göre öneri-
len makro besin ögelerinin alım düzeylerini 
karşılamak ve besin çeşitliliğini sağlamaları 
gerekmektedir (Deliens et al., 2016: 14-26). 
Bu araştırmada ve yapılan diğer araştırmalara 
benzer olarak bireylerin büyük çoğunluğu-
nun yeterli ve dengeli beslenmediği alınan 
makro besin ögelerinin önerilen düzeyleri 
karşılamadığı göze çarpmaktadır. Bireylerin 
besin seçimlerini ve öğün planlamaları daha 
dengeli yapmaları için beslenme eğitimin ya-
rarlı olacağı düşünülmektedir. Bireylere be-

sinler ve besin ögelerinin tanınması, yeterli 
alımlarında organizma için yararlarını, eksik-
liğinde ise ortaya çıkacak sorunları bilmeleri, 
yeterli ve dengeli besin tüketme alışkanlıkları 
kazanmayı ve optimal beslenmeyi sağlamala-
rı, besin kaynaklarını daha etkin ve ekonomik 
şekilde kullanmalarını sağlamak ve beslenme 
bilgi düzeylerini arttırmalarını sağlamaya yö-
nelik eğitimler verilmesi önemlidir (Aktaş ve 
Özdoğan, 2016: 146-153; Shafer et al., 1996: 
1183-1187). Bununla ilgili olarak tekrarlı ve 
etkin olarak verilecek olan beslenme eğitimi-
nin; sağlığın iyileştirilmesi, korunması ve ge-
liştirilmesinde, hatalı beslenme alışkanlıkları-
nın değiştirilmesinde etkili olabileceği belir-
tilmektedir (Şanlıer ve diğ., 2009b: 333-352). 
Ayrıca beslenme eğitimi alan ve beslenme ile 
ilgili konferanslara katılan öğrencilerin daha 
sağlıklı beslendikleri, ana ve ara öğünlerinde 
daha dikkatli oldukları bildirilmiştir (Mazıcı-
oğlu ve Öztürk, 2003:172-178).  

Bu çalışmada ortalama posa alım miktarı-
nın en fazla Spor Bilimleri öğrencilerinde 
(41.0±27.5 g) olduğu görülürken, diğer bö-
lüm öğrencilerinin ortalama posa alım mik-
tarları önerilen düzeyin altındadır (Tablo 5). 
Mammas ve ark.’nın (2004: 17-26) yapmış 
olduğu çalışmada; kadın öğrencilerin posa 
alımlarının 13.7±10.1 g olduğu bildirilmiştir. 
Khattak ve ark.’nın (2002: 174-178); yapmış 
olduğu çalışmada kadın öğrencilerin ortala-
ma posa alımlarının 5.6±1.91 g, Rakıcıoğlu 
ve Yıldız’ın (2011: 117-123) çalışmasın-
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da ise; kadın öğrencilerin 19.2±0.65 g posa 
alımları olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra 
bu çalışmadaki kadın öğrencilerin A ve C vi-
tamini alım ortalamalarının önerilen mikta-
rın üzerinde olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 
Yapılan diğer çalışmalara da bakıldığında A 
ve C vitaminlerinin eksikliğine rastlanılma-
maktadır (Garibağaoğlu ve diğ., 2006: 173-
180; Mammas et al., 2004: 17-26; Baric et 
al., 2003:473-484). Tiamin alım ortalamaları 
öğrencilerin yarısının alımlarının yeterli ol-
duğu görülürken, riboflavin (1.47±0.66) ve 
niasin (17.2±9.57) alımlarının da fazla ol-
duğu görülmektedir (Tablo 6). Garibağaoğlu 
ve ark.’nın (2006: 173-180) yapmış olduğu 
çalışmada; öğrencilerin tiamin vitamini alım-
larının yetersiz olduğunu bunun nedeninde 
ekmek ve kepekli tahıl ürünlerinin yetersiz 
tüketiminden kaynaklandığı belirtilmiştir. 
Garibağaoğlu ve ark.’nın (2005: 64-70) yap-
mış olduğu başka bir çalışmada; öğrencilerin 
ortalama 0.7±0.3 mg tiamin alımları olduğu-
nu bildirmiştir. Mammas ve ark.’nın (2004: 
17-26) yapmış oldukları çalışmada kadın 
öğrencilerin 1.3±0.9 mg tiamin, 1.5±1.0 mg 
riboflavin, 14.0±7.7 mg niasin aldıkları bil-
dirilmiştir.  Baric ve ark.’nın (2003: 473-
484) yapmış olduğu çalışmada; öğrencilerin 
1.1±0.4 mg tiamin, 2.2±1.1 mg riboflavin, 
24.4±7.9 mg niasin aldıkları bildirilmiştir. 
Yapılan diğer çalışmalarda benzerlik göster-
mektedir. (Khattak et al., 2002: 174-178;  
Rakıcıoğlu ve Yıldız 2011: 117-123). Mikro 
besin ögelerinin biyolojik fonksiyonları, en-

zim aktivitesi, sinyal üretimi, transkripsiyonu 
ve oksidatif stres üzerinde önemli görevleri 
bulunmaktadır (Kabaran, 2013:103-112). 
Dolayısıyla yetersiz alımları görülen bu besin 
ögelerinin yeterli alımlarının sağlanabilmesi 
için bireylerin sağlıklı besin seçimleri yap-
maları dört temel besin grubundan dengeli 
bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Folik 
asit alım ortalamalarının 293.9±124.9 olduğu 
belirlenmiş olup, %48’inin alımlarının yeter-
siz olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). Garibağa-
oğlu ve ark.’nın (2005: 64-70) başka bir ça-
lışmasında; kadın öğrencilerin 22±9.73 mcg 
folik asit aldıkları bildirilmiştir. Yine benzer 
bir çalışmada; kadın öğrencilerin 192.0±87.0 
mcg folik asit aldıkları bildirilmiştir (Gariba-
ğaoğlu vd., 2012: 1-8). Mammas ve ark.’nın 
(2004:17-26) yapmış olduğu çalışmada; ka-
dın öğrencilerin 220.7±184.3 mcg folik asit 
aldıkları bildirilmiştir. Hücre metabolizması 
için büyük bir öneme sahip olan folik asit; 
hücrelerin büyüme, gelişmesi ve amino asit-
lerin biyosentezinde önemli görevleri bu-
lunmaktadır. Eksikliğinde büyüme geriliği, 
makrositik/megaloblastik anemi, konjenital 
bozukluklar, nöral tüp defekti gibi embriyo-
nel problemlere neden olmaktadır (Ulucan ve 
diğ., 2013: 378-382). Bunun yanında folattan 
yetersiz beslenen kişilerde homosistein düze-
yi yükselmekte bu durumda da koroner kalp 
hastalığı ve yaşa bağlı bazı nörolojik hasta-
lıklar için risk oluşturabilmektedir (Baysal, 
2011: 220-221). Folik asit doğal olarak yeşil 
yapraklı sebzeler, hayvansal kaynaklı besinler 
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(karaciğer ve organ etleri) ve kurubaklagil-
lerden elde edilmektedir (Baysal, 2011:222; 
Ulucan ve diğ., 2013: 378-382). Besinlerde 
farklı miktarlarda bulunan folik asit; pişirme 
yöntemlerinden etkilenmekte ve kayıp mik-
tarları uygulanan pişirme yöntemine göre 
değişiklik göstermektedir (Baysal, 2011:223; 
Gallagher, 2004: 76-120). Bu çalışmada folik 
asit alımının yetersizliği öğrencilerin özellik-
le hayvansal kaynaklı folik asit alımının ye-
tersizliği ile ilgili olabilir.

Potasyum (2874.1±1223.2 mg) ve fosfor 
alımının (1140.3±533.9 mg) öğrencilerinin 
tamamında yüksek olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 6). Baric ve ark.’nın (2003: 473-484) 
yapmış oldukları çalışmada; 1445.5±191.0 
mg fosfor, Khattak ve ark.’nın (2002; 174-
178); çalışmasında 892±323 mg fosfor, 
1095± 337 mg potasyum, Aberoumand ve 
ark.’nın (2012: 380-385); çalışmasında gün-
de ortalama 14.4±4.1 mg fosfor alımlarının 
olduğu bildirilmiştir. Yapılan diğer çalışma-
larda kadın öğrencilerin potasyum ve fos-
for alımlarının yüksek olduğu bildirilmiştir 
(Mammas et al., 2004:17-26; ,Garibağaoğlu 
ve diğ., 2005:64-70). Öğrencilerin %48’inde 
yeterli, %30.7’sinde yetersiz kalsiyum alımı, 
%51.2’sinde yeterli, %26.8’sinde magnez-
yum alımlarının fazla olduğu görülmektedir 
(Tablo 6). Vücut asit-baz ve sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanmasında önemli rol oyna-
mayan mineraller insan vücudunun %4-5’ini 
oluşturmaktadır. Bunun yarısına yakını kalsi-

yum, ¼’ünü ise fosfor oluşturmaktadır. Ge-
nellikle proteinden zengin besinler fosfordan 
da zengin olmakta ve etten zengin bir bes-
lenmede fosfor alımı artarken, kalsiyum alı-
mı azalmaktadır (Baysal, 2011: 125). Bizim 
çalışmamızda bireylerin fosfor alımlarının 
yüksek olması, protein alımlarının yüksek 
olmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir. 

Demir alımlarında (11.5±5.00) öğrencilerin 
%63.8’inin alımının yetersiz, çinko alımların-
da (9.56±3.65) ise %51.2’sinin yeterli olduğu 
görülmektedir (Tablo 6). Khattak ve ark.’nın 
(2002: 174-178); çalışmasında 13.8±2.8 mg 
çinko alımlarının olduğu bildirilmiştir. Yapı-
lan diğer çalışmalarda da öğrencilerin demir, 
çinko ve kalsiyum alımlarının düşük olduğu 
bildirilmiştir (Garibağaoğlu ve diğ., 2005: 
64-70; Mammas et al., 2004:17-26; Rakıcıoğ-
lu ve Yıldız, 2011:117-123; Baric et al., 2003: 
473-484; Aberoumand et al., 2012: 380-385;  
Hakim et al., 2012:77-87). Yeterli miktarlar-
da tüketilen demir ve çinko hastalıklara karşı 
koruyucu bir etken oluşturmaktadır. Özellikle 
menstrüel çağdaki kadınlarda görülen anemi 
genellikle demir eksikliğine bağlı olarak ge-
lişse de diğer mikro besin ögelerinin eksili-
ğinden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır 
(Beasley et al., 2000: 794-799). Demir mine-
ralinden zengin olan kırmızı et, yumurta sa-
rısı, kurubakgillerin tüketilmesi büyük önem 
taşımaktadır (Baysal, 2011:131-132). Çalış-
mamızda elde edilen sonuçlar diğer çalışma-
lar ile benzerlik gösterirken öğrencilerin ye-



17

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:201 K:353
(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

tersiz ve dengesiz beslenmelerinde dört temel 
besin grubunun yeterli ve dengeli bir şekilde 
tüketilmemesi, tüketilen besinlerdeki mikro 
minerallerin önerilen miktarların üzerinde ya 
da altında alınmasına sebebiyet vermektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu 
çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun gerek 
öğün tüketimleri gerekse enerji ve besin öge-
si alımlarının yetersiz ve dengesiz olduğu so-
nucuna varılmıştır. Genç kesimin büyük bir 
çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencile-
rinin; beslenme alışkanlıkları, öğün düzenleri 
beslenme tutum ve davranışları farklılık gös-
termektedir. Üniversite yaşantısının yoğun 
temposu ve alışageldikleri ortamın dışına 
ayak uydurma çabaları, yaşanılan yerin konu-
mu, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı öğren-
cilerin beslenme ve yaşam alışkanlıklarının 
değişmesine neden olabilmektedir. Özellikle 
toplum sağlığı ile bire bir ilgilenecek olan 
sağlık alanında eğitim alan bireylerin; yeterli 
ve dengeli beslenmelerini sağlamak, sağlığın 
ve yaşam kalitesinin önemini anlayabilmeleri 
ve uygulayabilmeleri için bilinçlendirilmeleri 
yararlı olabilir. Bunun için çok merkezli ve 
örneklem büyüklüğü daha geniş olan tanım-
layıcı çalışmalar ile müdahale çalışmalarına 
ihtiyaç vardır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction:Nutrition; to grow and develop, to live a healthy and productive life the energy 
and nutrients needed to survive according to age, sex and special circumstances each of the 
items are taken in sufficient and balanced amounts and used in the body. The requirement of 
nutritional elements increase, while development and growth are becoming faster at that time.
However, various problems may occur in meeting the increasing nutrient requirements in this 
period (Baltacı et al., 2006: 1-17,Baysal, 2011:9-12, Sinir et al., 2014: 34-47). The major diffe-
rences that affect the eating habits of students are university life that contains living away from 
family, adapting social environment, orientation independent eating habit with infulences of 
media (Kadıoğlu and Ergün, 2015: 96-104, Prado et al., 2017:6-14). These changes in eating 
habits cause orientation to fast food, skipping a meal,poor nutrition and malnutrition habit. 
Also, these changes result in low or high energy intakes for people. Especially in that period of 
life, the eating habits of students may increase the risk of chronic disease in the coming years 
(Wang et al., 2016:870-882).  Therefore, eating habits of young people underlie personal deve-
lopment, biologic and physiologic health of them (Tam et al.,2017:7-13).  Aim: In this study, 
the female  students who are educated in Faculty of Health Science as individuals to guide 
community health are used in order to evaluate the eating habits and nutriotional status of them.
Method: This sectional study is performed on 254 female  students who are selected according 
to stratified sampling methods with the average 21.03±2.57 age from North Cyprus Eastern 
Mediterrian University Faculty of Health Science between 1st of December 2016- April 2017. 
Face to face interview and survey technics were used while performing research. Also, general 
information, prevalence of food consumption and quantitiy records were examined by using 
“Food and Nutrition Photographs Catalog-Measure and Quantities” (Rakıcıoğlu et al., 2014:13-
313). The general information part of survey is questioned age, gender, adress, department and 
class of students. The prevalence of food consumption form was used to identify prevalence of 
food consumption and quantities of students. In that form, a coefficient was determined for each 
choice and multiplied. The results were converted to daily food consumption. The daily food 
consumption and energy intakes were evaluated by ‘Computer Aided Nutrition Program’- Nut-
rition Information System (BEBİS 7.1). The proficiency of daily nutrition elements intake was 
compared with ‘Recommended Daily Energy and Nutrient Elements for Turkey Reliable Intake 
Levels according to age and gender. The percentages of intake were calculated. On the other 
hand, the percentages of proficiency were evaluated as <67% is insufficient, 67%-113% is suf-
ficient and >113% (Besler et al., 2015: 58-60). The body weight of students were measured by 
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TANITA MC780 with 0.5 kg sensivity. The statures of students were measured by using stadi-
ometer with 0,1 cm sensivity based on Nutirition Guideline Body Measurements (Class, 2013:1-
7). While calculating body mass index this formula was used; weight (kg)/Statures (m2). The 
body mass index was commented as  <18,5 is slim, between 18,5-24,9 is normal weight, betwe-
en 25,0-29,9 is overweight and >30 is obese under the scope of World Health Organization 
datas (WHO Expert Committe, 1995:362-368). Statistical Package for Social Science (SPSS) 
PASW 18 named computer programme was used to utilize the obtained datas. The number of 
students in Sports Sciences and Health Management was not edaquate to make an inferential 
statistic analysis so descriptive statistics was used to compare departments. To evaluate the 
descriptive statistics; qualitative datas number (S) and percent values (%) were calculated. Mo-
reover, to quantitative datas; arithmetic mean ( x ), standart deviation (SD), max. and min. valu-
es were computed. Findings and Results: The distribution of students in the Health Science 
Faculty is like that; 33,1% Nutirition and Dietetics, 28,7% Nursing, 31,1% Physiotherapy and 
Rehabilitation, 5,9% Health Management and 1,2% Sports Science. The distribution of students 
according to place where they live showed us that; 28,3% of them with their family, 22,0% of 
them with housemates, 9,8% of them alone and 39,8% of them live in dormitory. Therefore, 
evaluation of BMI has shown that the 65,7% of students had normal BMI but 17,3% of them 
were ranked as overweight.The students who are in Nutrition and Dietetics 61,9%, Nursing 
68,5%, Physiotherapy and Rehabilitation 68,4% and Health Management 66,7% are ranked as 
have normal BMI value. It was observed that, 53,5% of students consume three main meals but 
44,9% of them consume just two main meals. 80,0% of students who are from Health Manage-
ment department and 49,3% of students from Nursing department  consume three main meals. 
42,9% of students in Nutrition and Dietetics eat two snack on the other side, 46,6% of students 
in Nursing department never eat snack. 32,9% of students in Physiotherapy and Rehabilitation 
department eat two snack but 40,0% of students in Health Management department never eat 
snack. It seems that 45% of students skip a meal, 45,3% of them skip a meal sometimes and 
10,2% of them never skip a meal.When investigated the reason of skip a meal, it is observed 
that 46,9% of students skip a meal because of insufficient time. Determination of nutrition inta-
kes has shown that, the students of Nursing have the highest fat intake quantity (84.2±30.1). On 
the other hand, the students of Physiotherapy and Rehabilitation have the lowest fat intake qu-
antity (37.8±8.27). The maximum carbonhydrate intake (44.2±8.39) was observed in the stu-
dents of Physiotherapy and Rehabilitation the minimum carbonhydrate intake (42.0±8.72) was 
observed in the Health Management students . The highest bagasse intake average quantity 
(41.0±27.5) in the Sports Science students, the least quantity (17.9±7.33) in the Health Mana-
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gement students. The highest vitamin A intake average (2377.9±1816.6) is in the Sports Scien-
ce students, the lowest intake is (1117.1±595.6) in the Health Management students. The fewest 
vitamin E intake average is (15.1±8.27) in the Health Management students, the maximum 
(33.6±18.7) is in the Sports Science students.  The minimum vitamin C intake average is in 
Nutirition and Dietetics students, the maximum quantity (261.2±136.3) is in the Sports Science 
students. When tiamin intake average was examined, it seems that, the max. intake (1.86±1.10) 
is in Sports Science students, the min. intake  (1.86±1.10) is in the Health Management stu-
dents. The highest calcium and magnesium intake averages (respectively 1310.8±334.3 and 
566.5±334.7) are in the Sports Science students, the lowest intake averages (respectively 
751.6±316.2 and 246.1±109.8) are in the Health Management students. The min. sodium and 
potassium averages, which are taken with nutrition, (respectively 1882.6±863.5 and 
2543.2±1218.2) are in the Health Management students, and the highest averages (respectively 
5547.8±4889.9 and 6257.6±4211.8) are in the Sport Science students. The highest phosphorus 
and cholesterol intakes (respectively 2392.8±739.5 and 493.5±166.7) are in the Sports Science 
students, the lowest quantities (respectively 1140.4±507.8 and 322.6±162.1) are in the Nutriti-
on and Dietetics students. It was observed that, 52,4% of, students take sufficient energy. Besi-
des, evaluation of protein intakes showed that, consumptions are high in the 74,7% of student 
who are all around faculty. Similarly, consumptions are high for fat intakes in the 90% of stu-
dents. Carbohydrate intakes seem insufficient in the 52,8% of students at the sum of faculty. 
Pulp intakes seem edaquate in the 47,2% of students at the sum of faculty. However, Vitamin A 
(68.1%), vitamin E (47.3%) and vitamin C (38.6%) intakes appear maximum levels. Tiamin 
intakes (53.1%) are sufficient for most of the students but riboflavin and niacin(respectively 
69.3% and 47.6%) intakes seem more. Folic acid and iron intakes (respectively 48% and 63.8%) 
are inadequate. Zinc intakes (51.2%) appear more at the sum of faculty. It was observed that, 
sodium and potassium averages, which are taken with nutrition (50.4%) are in proposed levels. 
The potassium intake is high level, calcium and magnesium intakes (respectively 48% and 
51,2%) are sufficient at the sum of the faculty.  In this study that is worked on university stu-
dents, it was concluded that, nutrition consumption, energy and nutrition element intakes of 
students are insufficient and unbalanced.  Their adaptation to new socio-cultural and university 
life cause changes on their mode of living and nutiotional habits. Especially, the authorities 
should be raised awareness to eating healty and well-balanced of these students who are educa-
ted to interest community health care, For this reason, not only multicentered and wider sample 
size descriptive studies but also intervention studies are needed.
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Öz: Bireyin temel gereksinimlerinden biri olan uyku, tüm yaşlar-
da sağlık ve yaşam kalitesi için önem taşımaktadır. Yetersiz uyku 
süresi ve kalitesinin obezite gibi bir çok sağlık sorununna sebep 
olabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan yetişkin bireylerin uyku ka-
litesi ve uyku süresi ile beslenme alışkanlıkları ve antropometrik 
ölçümleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımla-
yıcı türdeki bu çalışma, çalışma Eylül 2015 - Haziran 2016 tarih-
leri arasında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 187 yetişkin bireyin katılımı 
ile yürütülmüştür. Anket formu kullanılarak bireylerin demografik 
özellikleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve 24 saatlik besin tüketim-
leri sorgulanmıştır. Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ve Epworth 
Uykululuk Ölçeği sırasıyla bireylerin uyku kalitesinin ve gündüz 
uykululuk hallerinin saptanması amacıyla kullanılmıştır. Birey-
lerin diyet kalitelerinin hesaplanması için Sağlıklı Yeme İndeksi 
- 2005 kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin %70.1’nin  günlük 7 
ile 10 saat arasında uyumakta olduğu saptanmıştır. Bireylerin sı-
rasıyla %25.7’sinin ve %4.3’ünün ise günlük uyku süresinin olan 
<6 ile >11 saat uyudukları belirlenmiştir. Bireylerin %69’unun 
uyku kalitesinin iyi olduğu ve %78.6’sının gündüz uykululuk ha-
linin olmadığı saptanmıştır. Farklı uyku süresi ve kalitesine sa-
hip bireylerin, antropometrik ölçümleri arasında anlamlı bir fark 
bulunmazken (p>0.05), bireylerin uyku kalitesi ve diyet kaliteleri 
arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Ya-
pılan bu çalışma sonunda bireylerin iyi uyku kalitesine ve birey-
lerin tükettikleri diyetlerin kalitesinin normal olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca uyku süresi, uyku kalitesi ve gündüz uykululuk halinin 
bireylerin antropometrik ölçümleri üzerinde etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Uyku, Uyku Kalitesi, Uykululuk 
Hali, Diyet Kalitesi

Abstract: Sleep is one of the basic needs of the individual 
and is important for health and quality of life in all ages. It 
is thought that insufficient sleep time and quality may cause 
many health problems such as obesity. Aim: This study aims 
to identify the effects of sleep quality and duration on nutri-
tional behaviour and anthropometric measurements in healthy 
adults in Northern Cyprus. Method: This descriptive study 
was conducted with a total of 187 healthy and non-pregnant 
adults in Northern Cyprus. A questionnaire was used to col-
lect data regarding the demographic characteristics, physical 
activity levels and 24-hour food intake of the participants. 
The Pittsburgh Sleep Quality Index was used to determine the 
sleep quality and the Epworth Sleepiness Scale was used to 
determine the daytime sleepiness. Healthy Eating Index-2005 
was used to determine the quality of diet. Anthropometric 
measurements were taken by the researcher. Results: 70.1% 
of the participants slept 7 - 10 hours which is recommended 
sleep interval. 25.7% of the participants slept less than 6 hours 
while 4.3% slept more than 11 hours which are both not rec-
ommended. 69% of the participants had good sleep quality 
and 78.6% had no daytime sleepiness. Conclusion: There 
were no significant differences between sleep duration and 
sleep quality. In the current study, there was no significant re-
lationship between sleep quality and diet quality. Additionally, 
sleep duration, sleep quality and daytime sleepiness had no 
effect on individuals’ anthropometric measures.

Key Words: Obesity, Sleep, Sleep Quality, Daytime Sleepness, 
Diet Quality
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GİRİŞ

Uyku, bireyin neredeyse hareketsiz ve çevre-
siyle etkileşim içerisinde olmadığı fiziksel ve 
mental dinlenme halidir (España, et al., 2011: 
845-858). İnsan ömrünün ortalama 1/3’ünü 
uyku oluşturmaktadır (Karagözoğlu, et al., 
2007: 234-240). Uyku gereksinimi bireyler 
arasında farklılık gösterir. Bu farklılıklardan 
en önemlisi yaştır. Çoğu yetişkin birey gün-
lük yaklaşık 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyar-
ken, yeni doğan ve adölesanlar uykuya daha 
fazla ihtiyaç duymaktadır (Morselli, et al, 
2010: 687-702).

Bireyin temel gereksinimlerinden biri olan 
uyku, tüm yaşlarda sağlık ve yaşam kalitesi 
için önem taşımaktadır (Şenol, vd., 2012: 93-
102). Yetersiz uyku süresi ve kalitesiz uyku 
hipertansiyon, diyabet, obezite, depresyon, 
kalp krizi ve inme riski ile ilişkili bulunmuş-
tur (Martinez, et al., 2014: 1484-1489; Wang, 
et al., 2012:1012-1018; Sofi, et al., 2014: 57-
64).

Obezite, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde her geçen gün artış göstermek-
te olan küresel boyutta önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ta-
rafından obezite, bireyin Beden Kitle İndek-
sinin (BKİ) 30 kg/m2 ve üzeri olma durumu 
olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2018). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek BKİ ile 
kısa uyku süresi arasındaki ilişki olabilece-
ğine dair veriler elde edilmiştir (Wu, et al., 

2017: 140-150; Kjeldsen, et al., 2014: 32-39; 
Baron et al., 2011: 1374-1381). Fakat Kuzey 
Kıbrıs’ta yaşayan bireylerin uyku süresi ve 
kalitesi ile BKİ’lerinin ilişkisinin değerlen-
dirmesine dair herhangi bir veri bulunma-
maktadır. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs’ta yaşa-
yan yetişkin bireylerin uyku kalitesi ve uyku 
süresi ile beslenme alışkanlıkları ve antropo-
metrik ölçümleri arasındaki ilişkinin belirlen-
mesidir. 

KAPSAM

Obezite, küresel bir sağlık sorunu olup son 
yıllarda obeziteye sebep olan etkenler ara-
sında gösterilen uyku süresi ve kalitesi araş-
tırılmaktadır (Wu, et al., 2017: 140-150; 
Kjeldsen, et al., 2014: 32-39; Baron et al., 
2011: 1374-1381). Fakat lüteratürde Kuzey 
Kıbrıs’ta yaşayan bireylerin uyku süresi ve 
kalitesinin obeziteyle ilişkisini değerlendiren 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırmanın evreni Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti genelinde yaşayan sağlıklı ye-
tişkinlerdir, çalışmada taranan örneklem gru-
bunun toplam 187 kişiden oluşmaktadır. Ya-
pılan bu çalışma Eylül 2015 - Haziran 2016 
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 18 
- 65 yaş arası sağlıklı ve gebe olmayan 187 
yetişkin bireyin katılımlarıyla yürütülmüştür. 
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Çalışmaya gönüllü olarak katılan bireylerle 
yüzyüze görüşülmüş ve anket uygulaması ile 
katılımcıların demografik özellikleri, 24 saat-
lik fiziksel aktivite kaydı, antropometrik öl-
çüm verileri alınmıştır. Bireylerin uyku kali-
tesinin saptanması amacıyla Pittsburgh Uyku 
Kalite İndeksi (PUKİ) ve gündüz uykululuk 
hallerinin saptanması amacıyla Epworth Uy-
kululuk Ölçeği (EUÖ) kullanılmıştır. Ayrıca 
bireylerin Sağlıklı Yeme İndeksi - 2005 (SYİ-
2005) skorlaması için bir günlük besin tüke-
tim kaydı alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm 
bireylere çalışma hakkında bilgi verilerek gö-
nüllü katılım (onam) formu okutulup imzala-
tılmıştır. Yapılan bu çalışma, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Sağlık Alt Etik Kurulu tarafın-
dan ETK00-2016-0039 sayılı karar ile uygun 
bulunmuştur.

PUKİ, Buysse ve ark. (1989: 193-213) tara-
fından 1989 yılında geliştirilen iç tutarlılığa, 
test-tekrar test güvenilirliğine ve geçerlili-
ğe sahip olan bir ölçektir. Ölçeğin, Türkçe 
konuşan popülasyon üzerindeki güvenilir-
liği ve geçerliliği 1996 yılında Ağargün ve 
ark. (1996: 107-115) tarafından yapılmıştır. 
PUKİ, toplam 24 soruyla bireyin son bir aylık 
uyku kalitesini değerlendirmektedir. Ölçeğin 
değerlendirilmesi sonucunda bireyin toplam 
skoru ≤5 ise uyku kalitesi “iyi”; >5 ise uyku 
kalitesi “kötü” olarak değerlendirilme yapıl-
maktadır (Buysse, et al., 1989: 193-213).

Johns tarafından 1991 yılında geliştirilen 
EUÖ, gündüz aşırı uyku eğilimini saptamak 

için uykunun niteliksel ve niceliksel olarak 
ölçülmesine yönelik bir ölçektir. EUÖ dört-
lü likert tipte bir ölçek olup, ölçeğin sonunda 
elde edilen toplam puan, 10’dan büyükse aşı-
rı gündüz uykululuğunun varlığının gösterge-
si olarak kabul edilir (Johns, 1991: 540-545). 
Türkçe konuşan popülasyon için geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması İzci ve ark. (2008: 161-
168) tarafından 2008 yılında yapılmıştır. 

Bu araştırma sırasında katılımcıların vücut 
ağırlığı, TANİTA SC330S cihazı ile ölçül-
müştür. Katılımcıların cihazın üzerine hafif 
giysiler ile ve çorapsız çıkmaları sağlanmış-
tır. Her bir bireyin ölçümü alınırken cihazın 
gösterdiği vücut ağırlığı değerinden 0.5-1.0 
kg düşürülmüştür (Baysal, vd., 2013, 12-58). 
Ayrıca bireylerin boy, bel çevresi ve kalça 
çevresi ölçümleri esnemeyen standart mezura 
ile alınmıştır.

Diyet kalitesi ölçüm yöntemlerinden biri olan 
SYİ-2005’in puanlaması yapılması amacıyla 
bireylerin bir günlük tükettikleri besinlerden 
aldıkları enerji ve besin ögeleri, Beslenme 
Bilgi Sistemleri 7.1 (BeBiS 7.1) programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. SYİ-2005’den, 
>80 puan alan bireylerin diyetleri “iyi” kalite, 
51-80 arasında puan alan bireylerin diyetleri 
“normal” kalite ve <51 puan alan bireylerin 
diyetleri “yetersiz” kalite olarak sınıflandırıl-
mıştır (Kant, et al., 1996: 785-791).

Bireylerin dinlenme, çok hafif aktivite, ha-
fif aktivite, orta aktivite, ağır aktivite olmak 
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üzere 5 farklı aktivite türü, 24 saatlik fiziksel 
aktivite düzeyinin saptanması formu ile de-
ğerlendirilmiştir (Baysal, vd., 2013, 12-58). 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendi-
rilirken, istatistiksel analizler için SPSS 21.0 
programı kullanılmıştır. Analizde frekans da-
ğılımları, korelasyon, t-test ve ki-kare kulla-
nılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Bu araştırmada uyku kalitesi ve süresinin tes-
piti için ölçekler kullanılmıştır, uyku kalitesi 
ve süresinin saptanması için Polisomnografi 
gibi laboratuvar yöntemleri kullanması ve-
rilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesine 
katkı sağlayacaktır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Uyku kalitesi ve süresi düşük olan yetişkin 
bireylerin beden kitle indeksleri etkileniyor 
mu? 

Yetersiz uyku kalitesi ve süresi yetişkin bi-
reylerin beslenme alışkanlıkları etkiliyor mu?

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Yetersiz uyku kalitesi ve süresine sahip ye-
tişkin bireylerin beden kitle indeksleri, uyku 
kalite ve süresi yeterli olan yetişkin bireylere 
göre daha yüksek midir? 

Yetersiz uyku kalitesi ve süresi yetişkin bi-
reylerin toplam enerji, toplam yağ, doymuş 
yağ alımı artar mı? 

Yetersiz uyku kalitesi ve süresi yetişkin bi-
reylerin vitamin ve mineral alımı azalır mı? 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Çalışmanın dayandığı hipotezler şunlardır:

1. Yetersiz uyku kalitesi ve süresine sahip 
yetişkin bireylerin beden kitle indeksleri 
yüksektir.

2. Yetersiz uyku kalitesi ve süresine sahip 
yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıkla-
rı düzensizdir.

3. Gündüz uykululuk hali ile beslenme kali-
tesi arasında negatif bir ilişki vardır. 

4. Bel çevresi ile uyku süresi arasında nega-
tif bir ilişki vardır. 

5. Bel/kalça oranı ile uyku kalitesi arasında 
negatif bir ilişki vardır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Yetersiz uyku süresi ve kalitesiz uyku hiper-
tansiyon, diyabet, obezite, depresyon, kalp 
krizi ve inme riski ile ilişkili bulunmuştur 
(Martinez, et al., 2014: 1484-1489; Wang, et 
al., 2012:1012-1018; Sofi, et al., 2014: 57-
64). Son yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek 
BKİ ile kısa uyku süresi arasındaki ilişki ola-
bileceğine dair veriler elde edilmiştir (Wu, et 
al., 2017: 140-150; Kjeldsen, et al., 2014: 32-
39; Baron et al., 2011: 1374-1381). Chaput ve 
arkadaşlarının, uzunlamasına yaptıkları çalış-
masında yetişkinlerde kısa ve uzun uyku sü-
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resine sahip bireylerin ortalama uyku süresi-
ne sahip bireylere göre obezite riskini arttığı 
saptanmıştır (Chaput, et al., 2008: 517-523). 
Korean National Health and Nutrition Exa-
mination Survey V çalışmasında, 7 saatten 
az uyku süresine sahip kadınların BKİ’lerinin 
yüksek olduğu saptanmıştır. (Doo & Kim, 
2015: 424-31).WHO tarafından 2016 yılında 
dünya nufüsunun %39’u olan 1.9 milyar ye-
tişkinin aşırılı kilolu ve 650 milyondan fazla 
bireyin(%13) ise obez olduğu bildirilmiştir 
1. Tüm Dünya’da olduğu gibi KKTC’de de 
obezite ciddi bir sağlık sorunudur. KKTC’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 
II. Diyabet Taraması’nda obezite prevalansı 

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/
en/

%31.6 olarak saptanırken aşırı kilolular ile 
obez bireylerin toplam oranının %67 olduğu 
bildirilmiştir2. Kuzey Kıbrıs’ta konuyla iliş-
kili bir çalışmaya rastlanmamış olup ciddi bir 
halk sağlığı sorunu olan obezitenin uyku ile 
ilişkisi belirlenmelidir.

BULGULAR 

Çalışmaya 187 birey katılmış olup 60’ı 
(%32.1) erkek, 127’si (%67.9) kadındır. Ka-
tılımcılar ağırlıklı olarak (%42.8) 18-30 yaş 
aralığındadır. Bireylerin %53’ü evlidir. Hem 
kadınların hem de erkeklerin çoğunun lisans 
seviyesinde eğitim almış olduğu saptanmıştır 
(%38.3 erkek, %38.6 kadın) (Tablo 1). 

2 http://www.saglikbakanligi.com/html_files/arshi-
ve/2009/subat2009/subat200 9.htm#obez 
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Tablo 1. Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları

Sosyo-demografik Özellikler
Erkek (S=60) Kadın(S=127) Toplam (S=187)

n % n % n %

Yaş (yıl)

18-30 22 36.7 58 45.7 80 42.8

31-50 22 36.7 37 29.1 59 31.6

51+ 16 26.7 32 25.2 48 25.7

x±SS (yıl) 39±13.69 37±14.39 38±14.15

Medeni durum

Evli 36 60.0 64 50.4 100 53.5

Bekar 23 38.3 56 44.1 79 42.2

Dul/Boşanmış 1 1.7 7 5.5 8 4.3

Eğitim Durumu

İlköğretim 6 10.0 12 9.4 18 9.6

Lise 15 25.0 34 26.8 49 26.2

Lisans 23 38.3 49 38.6 72 38.5

Lisansüstü/Doktora 16 26.7 30 23.6 46 24.6

Çalışmaya katılan bireylerin, %47.1’inin 
BKİ’lerinin normal (18.5 - 24.9 kg/m2) sını-
fında, %28.3’ünün BKİ’lerinin preobez (25.0 
- 29.9 kg/m2) sınıfında, %12.3’ünün birinci 
derece obez (30.0 - 34.0 kg/m2) sınıfında yer 
aldığı saptanmıştır. Katılımcıların bel çevresi 
ölçümlerine bakıldığında erkek katılımcıla-
rın %50’sinin risk kriteri olan 94 cm’nin ve 
kadınların %52.8’inin bel çevresi ölçümünün 
risk kriteri olan 80 cm’nin altında olduğu 
görülmüştür. Ayrıca, erkeklerin %23.3’ü ve 

kadınların %15.7’sinin bel çevresine göre 
riskli, bununda yanında erkeklerin %26.7’si-
nin ve kadınların da %31.5’inin yüksek riskli 
olarak tanımlanan kategoriye girdiği saptan-
mıştır. Kadınlarda bel/kalça oranının kadın-
larda 0.85’in altı olanların oranı %66.9’dur. 
Erkek katılımcıların ise %56.7’sinin 0.90 
üstü olan riskli grupta yer aldığı görülmüştür. 
Bel/boy oranı değerlendirildiğinde erkeklerin 
%28.3’ü kadınların ise %48’inin normal de-
ğerler arasında olduğu görülmüştür (Tablo 2).
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Tablo 2. Bireylerin BKİ, Bel Çevresi, Bel/Kalça ve Bel/Boy Oranlarına Göre Dağılımları

Antropometrik Ölçümler
Erkek Kadın Toplam

n % n % n %

BKİ (kg/m2)

<18.5 (Düşük kilolu) - - 11 8.7 11 5.9

18.5 - 24.9 (Normal) 17 28.3 71 55.9 88 47.1

25.0 - 29.9 (Preobez) 31 51.7 22 17.3 53 28.3

30.0 - 34.9 (Obez - I) 10 16.7 13 10.2 23 12.3

35.0 - 39.9 (Obez - II) 1 1.7 6 4.7 7 3.7

≥40.0 (Obez - III) 1 1.7 4 3.1 5 2.7

Bel Çevresi (Erkek-Kadın) (cm)

<94 / 80 (Risk yok) 30 50.0 67 52.8 97 51.8

≥94-<102 / ≥80-88 (Risk) 14 23.3 20 15.7 34 18.1

≥102 / ≥88 (Yüksek risk) 16 26.7 40 31.5 56 29.9

Bel/kalça oranı (Erkek-Kadın)

<0.9 / <0.85 26 43.3 85 66.9 111 59.4

≥0.9 / ≥0.85 (Risk) 34 56.7 42 33.1 76 40.6

Bel/Boy oranı

<0.4 (Dikkat) - - 8 6.3 8 4.3

0.4-0.5 (Normal) 17 28.3 61 48.0 78 41.7

0.5-0.6 (Dikkat) 26 43.3 38 29.9 64 34.2

>0.6 (Eyleme geçin) 17 28.3 20 15.7 37 19.8

Tablo 3’te katılımcıların fiziksel aktivite 
düzeylerine (PAL) göre dağılımları göste-
rilmiştir. Kadınların %51.2’si, erkeklerinse 
%46.7’si sedanter yaşam tarzına sahiptir. Bu-
nun yanında, katılımcıların sadece %2.7’si-
nin çok aktif bir yaşam tarzına sahip olduğu 

görülmüştür. PAL değeri ortalaması kadın-
larda 1.8±0.9 iken erkeklerde 1.6±0.7 olarak 
görülmüştür. Yapılan Ki-kare testine göre ise 
kadın ve erkekler arasında bir farklılık olma-
dığı belirlenmiştir (X2=5.76, p>0.05).



32

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:172 K:278
(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

Tablo 3. Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Dağılımları

PAL
Erkek Kadın Toplam

n % n % n %

1.00 - 1.39 (Sedanter) 28 46.7 65 51.2 93 49.7

1.40 - 1.59 (Hafif aktif) 17 28.3 47 37.0 64 34.2

1.60 - 1.89 (Aktif) 12 20.0 13 10.2 25 13.4 X2=5.76

1.90 - 2.5 (Çok aktif) 3 5.0 2 1.6 5 2.7 p>0.05

Ki-kare uygulanmıştır.

Yapılan bu çalışmada, bireylerin %70.1’inin 
önerilen süre olan 7 ile 10 saat arasında uyku 
süresine sahip oldukları saptanmıştır. Çalış-
maya katılan bireylerin sırasıyla %25.7’si ve 
%4.3’ü ise 6 saatten az veya 11 saatten faz-
la uyudukları belirlenmiştir. Ayrıca, birey-
lerin %69’unun uyku kalitesinin iyi olduğu, 
cinsiyete göre incelendiğinde ise kadınların 
%69.3’ünün ve erkeklerin %68.3’ünün uyku 
kalitesinin iyi olduğu saptanmıştır. Tüm bi-

reylerin %31’inin uyku kalitesinin kötü̈ oldu-
ğu ve Fisher testinin sonucunda kadınlar ile 
erkekler arasında anlamlı bir farklılık olmadı-
ğı görülmüştür (X2=0.17, p>0.05). EUÖ skor-
larına göre kadınların %79.5’inde, erkeklerin 
ise %76.7’sinde gündüz uykululuk hali olma-
dığı görülmüştür. Katılımcıların %21.4’ünün 
gündüz uykululuk hallerinin olduğu gözlem-
lenmiştir. Yapılan Ki-kare testinin sonucunda 
kadınlar ile erkekler arasında uykululuk hali 
arasında anlamlı farklılık olmadığı gözlem-
lenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4. Katılımcıların Uyku Süresi, PUKİ Ve EUÖ Skorlarına Göre Dağılımları

Uyku Süresi (sa.)
Erkek Kadın Toplam

n % n % n %

<6 (Önerilmeyen) 15 25.0 33 26.0 48 25.7

7 - 10 (Önerilen) 43 71.7 88 69.3 131 70.1 X2=0.23

>11 (Önerilmeyen) 2 3.3 6 4.7 8 4.3 p>0.05
PUKİ Skoru
£5 (iyi) 41 68.3 88 69.3 129 69.0 X2=0.17

>5 (kötü) 19 31.7 39 30.7 58 31.0 p>0.05
EUÖ Skoru
£10 (Uykululuk yok) 46 76.7 101 79.5 147 78.6 X2=0.20

>10 (Uykululuk var) 14 23.3 26 20.5 40 21.4 p>0.05

Ki-kare uygulanmıştır. 

Katılan bireylerin %71.7’sinin normal, 
%27.3’ünün yetersiz ve %1.1’inin iyi diyet 
kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. Bu ça-
lışmaya katılan kadınların %72.4’ü, erkekle-
rinse %70’inin normal diyet kalitesine sahip 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların 
sadece %1.1’inin tükettikleri diyetleri iyi ka-
tegorisine girebilmiştir. Bunun yanında, yapı-
lan Ki-kare testine göre ise kadın ve erkekler 
arasında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir 
(X2=0.54, p>0.05) (Tablo 5).

Tablo 5. Bireylerin SYİ-2005 Skorlarına Göre Dağılımları

SYİ-2005 Skoru
Erkek Kadın Toplam

n % n % n %

<51 (Yetersiz) 18 30.0 33 26.0 51 27.3

51-80 (Normal) 42 70.0 92 72.4 134 71.7 X2=0.54

>80 (İyi) - - 2 1.6 2 1.1 p>0.05

Ki-kare uygulanmıştır.
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Tablo 6’da katılımcıların uyku alışkanlıkla-
rına göre SYİ-2005 skorlarının ortalama ve 
standart sapma değerleri gösterilmiştir. Bi-
reylerin PUKİ skorları değerlendirildiğinde 
uyku kalitesi iyi ve kötü olan bireylerin SYİ-
2005 skorları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0.05). Bunun yanında öne-

rilen ve önerilmeyen uyku sürelerine sahip 
bireylerin uyku süreleri arasında anlamlı bir 
farklılık saptanmamıştır. Ayrıca, bireylerin 
EUÖ skorlarına göre gündüz uykululuk hali 
oluşu ve olmayışı arasında da anlamlı bir fark 
görülmemiştir (Tablo 6).

Tablo 6. Katılımcıların Uyku Alışkanlıklarına Göre SYİ-2005 Skorları

Uyku Alışkanlıkları
Erkek Kadın Toplam p

Ort SD Ort SS Ort SD

SYİ-2005

Uyku Süresi (sa.) †p=0.53

7 - 10 (Önerilen) 55.70* 9.85 57.68** 12.28 57.03† 11.54 *p1=0.35

<6 veya >11 (Önerilmeyen) 52.94* 10.90 57.97** 10.93 52.94† 11.07 **p2=0.89

PUKİ Skoru †p=0.01

£5 (İyi) 57.44* 8.97 58.35** 11.86 58.06† 11.00 *p1=0.01

>5 (Kötü) 49.47* 10.61 56.46** 11.85 54.17† 11.84 **p2=0.41

EUÖ Skoru †p=0.80

£10 (Uykululuk yok) 54.58* 9.89 58.38** 11.95 57.16† 11.46 *p1=0.55

>10 (Uykululuk var) 56.36* 11.18 55.42** 11.31 55.75† 11.13 **p2=0.26

T-test uygulanmıştır.

† Cinsiyet farkı olmaksızın toplam grup kar-
şılaştırılmıştır. 

* Erkek grupları karşılaştırılmıştır.

** Kadın grupları karşılaştırılmıştır..

Yapılan bu çalışmada antropometrik ölçüm 
verileri arasında orta ve güçlü seviyede po-

zitif ilişki ve istatistiksel anlam saptanmasına 
rağmen uyku süresi, uyku kalitesi ve gündüz 
uykululuk hali ile BKİ, bel çevresi, bel/kalça 
oranı, bel/boy oranı arasında bir ilişki bulun-
mamıştır (Tablo 7).

Yapılan bu çalışmanın sonuçları değerlendi-
rildiğinde H1, H2, H3, H4, ve H5 hipotezleri 
reddedilmiştir.
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Tablo 7. Değişkenlerin Korelasyon Katsayıları (r Değerleri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PAL -

2. HEI-2005 r=.184, 
p=<0.0

-

3. Uyku Süresi r=.122 r=.017 -

4. PUKİ Skoru r=.043 r=-.120 r=.243, 
p=<0.01 

-

5. EUÖ Skoru r=-.042 r=-.043 r=.114 r=.073 -

6. Bel Çevresi r=-.142 r=.003 r=.070 r=.102 r=-.048 -

7. Bel/Kalça 
Oranı

r=.035 r=-.002 r=-.042 r=.034 r=-.033 r=.579,  
p=<0.01

-

8. Bel/Boy Oranı r=-.070 r=.015 r=.085 r=.079 r=-.028 r=.801,  
p=<0.01

r=.643, 
p=<0.01

-

9. BKİ r=-.022 r=.000 r=.055 r=.095 r=-.028 r=.688, 
p=<0.01

r=.493,  
p=<0.01

r=.745,  
p=<0.01

-

Pearson korelasyonu uygulanmıştır.

TARTIŞMA 

Obezitenin değerlendirilmesinde çeşitli yön-
temler kullanılmakta olup bu yöntemlerin 
güvenilir, tekrarlanabilir, ekonomik ve du-
yarlı olması gerekmektedir. En sık kullanı-
lan ve bu özellikleri taşıyan antropometrik 
yöntemler arasında, vücut ağırlığı, boy uzun-
luğu ile bel çevresi, kalça çevresi gibi çap 
ve çevre ölçümleri bulunmaktadır (Preedy, 
2012: 1989-2007). WHO tarafından sınıflan-
dırılması belirtilen BKİ, sıklıkla kullanılan 
obezite ve obezite nedenli hastalıkların be-
lirlenmesi ve önlenmesi konusunda bilgi su-

nan kolay ve etkili bir yöntemdir (Ota, et al., 
2002: 1252-1253)3. Çalışmaya katılan birey-
lerin, %47.1’inin normal (18.5 - 24.9 kg/m2) 
vücut ağırlığında olduğu, %28.3’ünün preo-
bez (25.0 - 29.9 kg/m2), %12.3’ünün birin-
ci derece obez (30.0 - 34.0 kg/m2) sınıfında 
arasında yer aldığı saptanmıştır. Barik ve ark. 
(2016:1-8) yaptığı çalışmada preobez/obez 
bireylerin, BKİ’leri normal olan bireylere 
göre daha fazla diyabet riskine sahip olduğu 
saptanmıştır. Calle ve ark. (1999:1097-1105) 
yaptığı prospektif kohort çalışmada, erkek-
lerde BKİ’nin >26.5 kg/m2 olmasının kardi-

3 http://apps.who.int/bmi/index.
jsp?introPage=intro_3.html
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yovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklar 
nedeniyle ölüm riskini attırdığı belirtilmiştir. 
Stenholm ve ark. (2016: 1-11)  İngiltere, Fin-
landiya, Fransa ve İsveç’te yaptıkları çok-
lu kohort çalışmada popülasyon düzeyinde 
obezite seviyesinin azaltılmasının bireylerin 
sağlıklı yaşam süresini arttırabileceğini sap-
tamışlardır. Fakat Ashwell ve Gibson’un yap-
tığı çalışmada bel/boy oranının, BKİ ve bel 
çevresi ölçümleriyle karşılaştırıldığında has-
talık risklerinin erken teşhisinde daha etkili 
bir yöntem olabileceğini savunmaktadırlar 
(Ashwell, et al., 2016: 1-7). 

Bu çalışmada, bireylerin bel/boy oranlarına 
göre %41.7’sinin normal, %34.2’sinin risk 
altında ve %19.8’inin ise yüksek risk altında 
olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, Ahmad ve 
ark. (2016: 82) yaptığı çalışmada abdominal 
obezite belirteci olarak bel çevresi ölçümü-
nün daha iyi bir belirteç olduğu saptanmıştır. 
Yapılan bu çalışmada, kadınların %31.5’inin 
bel çevresi ölçümlerinin >88 cm olduğu sap-
tanmıştır. Pang ve ark. (2016: 217-238) ka-
dın bireylerin katılımıyla yaptığı çalışmada, 
abdominal obezitenin hiperglisemi için bir 
risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Adegbija 
ve ark. (2015: 1-10) yaptığı çalışmada ise, 
bel çevresinin artışının diyabet riski ile doğru 
orantılı olduğu saptanmıştır.

WHO tarafından düzenli egzersizin sağlık 
üzerine olumlu etkileri vurgulanmış olup 
yetersiz fiziksel aktivitenin kardiyovasküler 
hastalık, kanser ve diyabet gelişiminde risk 

faktörü olduğu belirtilmiştir4. Bu çalışmaya 
katılan kadınların %51.2’si, erkeklerin ise 
%46.7’si sedanter yaşam tarzına sahiptir. Bu-
nun yanında, katılımcıların sadece %2.7’sinin 
çok aktif bir yaşam tarzına sahip olduğu gö-
rülmüştür. PAL değeri ortalaması kadınlarda 
1.8±0.9 iken erkeklerde 1.6±0.7 olarak görül-
müştür. European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition Study (EPIC) adlı 
kohort çalışmada fiziksel olarak inaktif olan 
bireylerin fiziksel aktivite düzeyindeki düşük 
oranda bir artışın bile mortalite riskini azalttı-
ğı ve halk sağlığı üzerine yararlı etkileri ola-
bileceği raporlanmıştır (Ekelund, et al., 2015: 
613-21).

Uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, hipertan-
siyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişki-
lidir (Ruff, et al., 2016: 1-6; Güven Alaçamlı, 
vd., 2017: 1-15) . Yapılan birçok çalışmada, 
kısa uyku süresinin obezite riskini arttırdığı 
raporlanmıştır (Jarrin, et al., 2013: 552-558; 
Knutson, et al., 2008: 287-304; Chen, et 
al., 2013:1187-1198; Park, et al., 2009:767-
838). Yapılan bu çalışmada ise, bireylerin 
%70.1’inin önerilen süre olan 7 ile 10 saat 
arasında uyku süresine sahip oldukları sap-
tanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada bireylerin %69’unun 
uyku kalitesinin iyi olduğu saptanmıştır. Ay-
san ve ark. (2014: 193-198) yaptığı çalışma-

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/
en/
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da katılımcıların %59’unun uyku kalitesinin 
kötü olduğu saptanmıştır. Mayda ve ark. yap-
tığı çalışmada ise çalışmaya katılan bireylerin 
%46.4’ünün uyku kalitesinin kötü olduğu be-
lirlenmiştir (Mayda, vd., 2012: 8-11). Yapılan 
bu çalışmada, bireylerin %78.6’unun gün-
düz uykululuk halinin olmadığı bulunmuş-
tur. Üstüner Top ve Çam Üstüner vd., (2016: 
213-219)’ın yaptığı çalışmada ise, bireylerin 
%87.8’inin gündüz uykululuk halinin bulun-
madığı saptanmıştır. Altıntaş ve ark. (2006: 
114-120) yaptığı çalışmada, bireylerin %22.8 
gündüz uykululuk hallerinin olduğu saptan-
mıştır. Al-Zahrani ve ark. (2016: 1-5) yaptığı 
çalışmada, bireylerin %37.8’inde gündüz uy-
kululuk hallerinin varlığı belirlenmiştir.

SYİ, beslenme alışkanlıklarını birçok boyutta 
değerlendiren, diyet kalitesi ölçüm yöntemle-
ri arasında daha basit ve kolay anlaşılabilir ol-
ması nedeniyle daha kolay uygulanabilen bir 
ölçüm aracıdır (Yücecan, 2012: 7-20). SYİ, 
diyet kalitesi ile kanser, kemik hastalıkları, 
kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, diş 
sağlığı gibi birçok hastalık ve hayat kalitesi 
arasında ilişkinin saptanması için kullanılabi-
len bir ölçektir (Schap et al., 2016: 1153-8). 

Bu çalışmaya katılan kadınların %72.4’ü, er-
keklerin ise %70’inin normal diyet kalitesine 
sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılım-
cıların sadece %1.1’inin tükettikleri diyetin 
iyi kategorisine girdiği belirlenmiştir. Erçim 
ve Pekcan’ın yaptığı çalışmada, SYİ-2005 
skoruna göre diyet kalitesi normal bulunan 

bireylerin diyet kalitelerinin geliştirilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır (Erçim, vd., 2014; 
190-198). Benzer şekilde yapılan bu çalışma-
ya katılan bireylerin de %71.7’sinin normal, 
%27.3’ünün yetersiz ve %1.1’inin iyi diyet 
kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. 

Bunun yanında, yapılan Ki-kare testine göre 
ise kadın ve erkekler arasında bir farklılık ol-
madığı belirlenmiştir. NHANES çalışmasın-
da elde edilen verilere göre fiziksel aktivite ve 
diyet kalitesinin Amerikan yetişkin bireylerin 
obezite riskiyle ilişkili olduğu belirlenmiş-
tir (Loprinzi, et al., 2014: 190-198). Yapılan 
bu çalışmada, PAL ve SYİ-2005 skoru ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.184, 
p=0.05). 

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yetişkin bireylerin 
uyku kalitesi ve uyku süresi ile beslenme 
alışkanlıkları ve BKİ’leri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, 
bireylerin uyku kalitesinin iyi olduğu, birey-
lerin uyku süresinin önerilen süre (7-10 sa.) 
içerisinde olduğu, uyku kalitesinin SYİ-2005 
skoru ile ilişkili olduğu saptanmamıştır. Fa-
kat yetersiz uyku süresi ve kalitesinin, artan 
uyanıklık süresi ile enerji ihtiyacının artması 
ve buna bağlı olarak besin tüketim sıklığının 
artmasına, psikolojik distrese sebep olmakla 
birlikte bireylerin negatif modlarını değiş-
tirmek için daha fazla enerji içeriği yüksek 
abur cubur tüketim tercihlerinin artmasına ve 
homeostatik sistemi etkileyerek açıklık hor-
monlarının salımının artışına sebep olduğu 
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belirtilmiştir (Chaput, 2014: 86-91). Sener 
ve diğerlerinin yaptığı araştırmada, uyku 
kalitesi ile BKİ arasında negatif korelasyon 
bulunmuştur (Sener, et al., 2015: 135). Aktaş 
ve diğerlerinin yaptığı çalışmada da azalan 
uyku kalitesinin BKİ’nin artmasına sebep ol-
duğu saptanmıştır (Aktaş, vd., 2015: 60-70). 
Dubuque ve diğerlerinin yaptığı araştırmada, 
düşük uyku kalitesi ile obezite arasında iliş-
ki saptanmıştır (Dubuque, et al., 2014: 119-
122). Hung ve diğerlerinin yaptığı araştır-
mada ise aşırı kilolu ve obez olmak ile uyku 
kalitesi arasında negatif bir ilişki saptanmıştır 
(Hung, et al., 2013: 486-492). 

Bunun yanında, Israel ve diğerlerinin yaptığı 
araştırmada, BKİ ile uyku süresi arasında ne-
gatif bir ilişki bulunurken, BKİ ile uyku kali-
tesi arasında ise pozitif bir ilişki bulunmuştur 
(Israel, et al., 2016: 38-44). Vargas ve diğerle-
rinin yaptığı çalışmada uyku kalitesiyle obe-
zite arasında ilişki bulunurken, uyku süresiyle 
bir ilişki bulunmamıştır (Vargas, et al., 2014: 
534-541). Abdusalam ve diğerlerinin yaptığı 
araştırmada, BKİ ile PUKİ ve EUÖ skorla-
rı arasında bir ilişki bulunmamıştır (Salman, 
et al., 2013: 17-21 ). Jennings ve diğerleri-
nin yaptığı çalışmada, bel çevresi ve BKİ ile 
PUKİ skoru arasında pozitif ilişki saptanmış-
tır (Jennings, et al., 2007: 219-223). Mezick 
ve diğerlerinin yaptığı çalışmada uyku süresi 
ile BKİ arasında negatif bir ilişki saptanmıştır 
(Mezick, et al., 2014: 64-70).

SONUÇ

Katılımcıların %47.1’inin BKİ’lerinin nor-
mal (18.5 - 24.9 kg/m2) sınıfında, %28.3’ünün 
BKİ’lerinin preobez (25.0 - 29.9 kg/m2) sını-
fında, %12.3’ünün birinci derece obez (30.0 
- 34.0 kg/m2) sınıfında yer aldığı belirlenmiş-
tir. Bel çevresi ölçümleri değerlendirildiğin-
de erkek katılımcıların %50’sinin bel çevre-
si ölçümünün risk kriteri olan 94 cm’nin ve 
kadınların %52.8’inin bel çevresi ölçümünün 
risk kriteri olan 80 cm’nin altında olduğu sap-
tanmıştır. Kadınlar ve erkeklerin bel çevresi-
ne göre sahip olduğu risk karşılaştırıldığında 
erkeklerin %23.3’ü ve kadınların %15.7’si-
nin bel çevresine göre riskli iken erkeklerin 
%26.7’sinin ve kadınların da %31.5’inin 
yüksek riskli olarak tanımlanan kategoriye 
girdiği belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada 
antropometrik ölçüm verileri arasında orta 
ve güçlü seviyede pozitif ilişki ve istatistik-
sel anlam saptanmasına rağmen uyku süre-
si, uyku kalitesi ve gündüz uykululuk hali 
ile BKİ, bel çevresi, bel/kalça oranı, bel/boy 
oranı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Çalış-
maya katılan bireylerin %71.7’sinin normal, 
%27.3’ünün yetersiz ve %1.1’inin iyi diyet 
kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Fakat 
bireylerin PUKİ skorları değerlendirildiğin-
de uyku kalitesi iyi ve kötü olan bireylerin 
SYİ-2005 skorları arasında anlamlı bir fark-
lılık bulunmuştur. Bireylerin EUÖ skorlarına 
göre gündüz uykululuk hali oluşu ve olma-
yışı arasında da anlamlı bir fark saptanma-



39

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:172 K:278
(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

mıştır. Yetişkinler için önerilen uyku süresi 
olan 7 ile 10 saat uyku süresine katılımcıların 
%70.1’inin sahip olduğu saptanmıştır. Çalış-
mada katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri 
değerlendirildiğinde kadınların %51.2’si, er-
keklerinse %46.7’si sedanter yaşam tarzına 
sahip olduğu belirlenirken katılımcıların sa-
dece %2.7’sinin çok aktif bir yaşam tarzına 
sahip olduğu saptanmıştır. 

ÖNERİLER 

Yapılan bu araştırmada uyku kalitesi ve süre-
si ile gündüz uykululuk halinin belirlenmesi 
amacıyla ölçekler kullanılmıştır, gelecekte 
yapılacak çalışmaların uyku kalitesi ve süresi 
ile gündüz uykululuk halinin değerlendiril-
mesi için laboratuvar testleri (polisomnografi 
vb.) kullanılması verilerin değerlendirilmesi-
ne katkı sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Sleep is the physical and mental relaxation state in which the individual is al-
most immobile and does not interact with individual’s environment (España, et al., 2011: 845-
858). One-third of the average human life passes by sleep (Karagözoğlu, vd., 2007: 234-240). 
The need for sleep differs among individuals. The most important of these differences is age. 
While most adults require about 7-8 hours of sleep a day, newborns and adolescents need more 
sleep (Morselli, et al, 2010: 687-702). However, sleep, one of the basic requirements of the 
individual, is important for health and quality of life for all ages (Şenol, vd., 2012: 93-102). Ina-
dequate sleep duration and poor quality of sleep were associated with hypertension, diabetes, 
obesity, depression, heart attack and stroke risk (Martinez, et al., 2014: 1484-1489; Wang, et 
al., 2012: 1012-1018; al., 2014: 57-64). Obesity is an important public health issue in the global 
dimension, which is increasing day by day in both developed and developing countries. Obe-
sity is defined by the World Health Organization (WHO) as the individual’s Body Mass Index 
(BMI) being over 30 kg/m2 (Cifci et al., 2017: 58-76). Studies conducted in recent years have 
shown that there may be a relationship between high BMI and short sleep duration (Wu, et al., 
2017: 140-150: 710-716; Kjeldsen, et al., 2014: 32-39; Baron et al., 2011: 1374-1381). Aim: 
The aim of this study is to determine the relationship between sleep quality and sleep duration, 
nutritional habits and anthropometric measurements of adult individuals living in Northern 
Cyprus. Method: This study was carried out with the participation of 187 adults (67.9% female, 
32.1% male) healthy and non-pregnant between 18 and 65 years old living in Northern Cyprus 
between September 2015 and June 2016. Participants voluntarily participated in the study and 
demographic characteristics of the participants, 24-hour physical activity record, anthropomet-
ric measurements data were taken with the questionnaire application. In order to determine 
the sleep quality of individuals, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used and Epworth 
Sleepiness Scale (ESS) was used to detect individuals daytime sleepiness states. In addition, 
a daily food consumption record was taken for the individual to score HEI-2005. All the par-
ticipants in the study were informed about the study and the voluntary participation form was 
read and signed. This work was approved by the Ethical Sub-Ethics Committee of the Eastern 
Mediterranean University Health Board with the decision ETK00-2016-0039. During this study 
participants’ body weight was measured with TANITA SC330S. Participants were provided 
with light clothes and socks on the scales. When each individual’s measurement is taken, the 
body weight value indicated by the device is reduced by 0.5 - 1.0 kg (Baysal, vd., 2013, 12-58). 
Measurements of the height, waist circumference and hip circumference of the subjects were 
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also taken with a tape measure. Energy and nutrients taken from foods consumed one day by 
individuals were analyzed by using the Beslenme Bilgi Sistemleri 7.1 (BeBiS 7.1) program in 
order to evaluate HEI-2005. The diets of individuals who score >80 scores were classified as 
“good”, those in the 51-80 range were classified as “normal” and those with a score <51 were 
classified as “inadequate” (Kant, et al., 1996: 785-791). Five different types of physical activity, 
including resting, mild activity, light activity, moderate activity, and heavy activity, were asses-
sed by the 24-hour physical activity level form (Baysal, vd., 2013, 12-58). When the findings 
obtained in the study were evaluated, SPSS 21.0 program was used for statistical analysis. In 
the analysis, frequency distributions, correlation, t-test and chi-square were used. Findings 
and Results : 187 individuals participated in the study, 60 (32.1%) were male and 127 (67.9%) 
were female. Participants were predominantly in the age range of 18-30 years (42.8%). Both 
women and men were found to have the undergraduate education (38.3% male, 38.6% female) 
(Table 1). Additionally, 47.1%, 28.3% and 12.3% of the participants were found in the normal 
(18.5 - 24.9 kg/m2), preobese (25.0-29.9 kg/m2) and obese (30.0 - 34.0 kg/m2) class of BMI, 
respectively. When the waist circumference measures of the participants were examined, it was 
seen that 23.3% of males and 15.7% of females were under risk compared to waist circumfe-
rence, 26.7% of males and 31.5% of females were categorized as high risk. The ratio of waist/
hip ratio to those below 0.85 for women is 66.9% and the male participants, 56.7% were found 
to be in the risk group with a score above 0.90. In this study, it was determined that 70.1% of 
the individuals had sleeping time between 7 and 10 hours, which is the recommended time. 
25.7% and 4.3% of the participants in the study were found to have slept less than 6 hours and 
11 hours, respectively, which was not recommended. In addition, 69% of the women and 68.3% 
of the males were found to have a good sleep quality. It was found that 31% of all subjects had 
poor sleep quality and there was no significant difference between women and men as a result 
of the Fisher test (X2=0.17, p>0.05). 79.5% of the women and 76.7% of the males did not have 
daytime sleepiness according to the ESS scores. It was observed that 21.4% of the participants 
had daytime sleepiness. As a result of the Chi-square test performed, it was observed that there 
was no significant difference between the sleepiness of women and men. It was determined that 
71.7% of the participating individuals were “normal”, 27.3% were “insufficient” and 1.1% had 
“good” dietary qualities. 72.4% of women participating in this study and 70% of men were fo-
und to have “normal” dietary qualities. In addition, the diets consumed by only 1.1% of the par-
ticipants were well categorized. However, according to the Chi-square test, it was determined 
that there is no difference between male and female (X2=0.54, p>0.05). Significant differences 
were found between the HEI-2005 scores of the individuals whose sleep quality was good and 
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bad according to the individual’s PSQI scores (p<0.05). However, no significant difference was 
found between the sleeping times of the recommended and not recommended sleeping periods. 
In addition, there was no significant difference in the presence or absence of daytime sleepiness 
according to the ESS scores of the individuals. Despite the positive correlation and statistical 
significance between anthropometric measurements and anthropometric measurements, there 
was no relationship between sleep duration, sleep quality and daytime sleepiness and BMI, 
waist circumference, waist / hip ratio, waist / height ratio.
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TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HİJYEN 
BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

EVALUATION OF THE HYGIENE KNOWLEDGE LEVELS OF THE 
PERSONNEL WORKING IN THE MASS NUTRITION SYSTEMS

Ayhan DAĞ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm, Lefkoşe / K.K.T.C

ORCID ID: 0000-0002-8291-3414

Öz: Amaç: Bu araştırma, Şubat - Mart 2019 tarihle-
rinde “Toplu Beslenme” hizmeti verilen hastane, okul, 
işyeri vb. kurumlarda çalışan personelin hijyen bilgi 
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Çalışma toplu beslenme sistemlerinde çalışan 484 birey 
üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin besin, kişisel, mut-
fak ve toplam hijyen bilgi düzeyleri hazırlanan anket 
formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile belirlenmiştir. 
Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 
katılan bireylerin %97.5’i hijyen eğitimi almıştır. Okul, 
iş yeri vb. Toplu Beslenme Sistemlerinde çalışanların 
toplam hijyen puanları,169.5±14.2 iken,  hastane bes-
lenme servislerinde çalışanların  153.4±14.9 olarak 
bulunmuştur. Aşçıların hijyen puanlarının servis-de-
po, temizlik ve bulaşık yıkama elemanlarından yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin hijyen eğitimi alıp 
almama durumuna göre puanları incelendiğinde, hij-
yen eğitimi alanların besin, kişisel, mutfak ve toplam 
hijyen puanları hijyen eğitimi almayanlardan anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışmaya 
katılan bireylerin hijyen bilgi düzeylerinin yüksek ol-
duğu görülmektedir. Hijyen eğitimi almış olanların bil-
gi düzeylerinin almayanlara göre yüksek olması, toplu 
beslenme sistemleri çalışanlarına periyodik aralıklarla 
hijyen eğitimleri verilmesinin önemli olduğunu göster-
mektedir.

Anahtar  Kelimeler: Gıda Hijyeni, Gıda Ggüvenliği, 
Kişisel Hijyen, Hijyen Bilgisi, Gıda Kontaminasyonu

Abstract: Purpose: This study was conducted to de-
termine level of hygiene knowledge in staff working 
at facilities providing mass feeding such as hospitals, 
schools or companies between February, 2019 and 
March, 2019. Method: The study was conducted on 
484 individuals working in mass feeding systems. The 
level of knowledge about food, personal, kitchen and 
overall hygiene was assessed by using a questionnaire 
via face-to-face interview. Data obtained were analyzed 
by descriptive statistics. Findings: Of the individuals 
included, 97.5% had hygiene training. Overall hygiene 
score was 169.5±14.2 in individuals working at schools 
or companies whereas 153.4±14.9 in those working at 
hospitals. Hygiene score was significantly higher in 
chefs when compared to those working at service, stor-
age, cleaning and washing up fields. It was found that 
food, personal, kitchen and overall hygiene scores were 
found to be significantly higher in individuals received 
hygiene training when compared to those not received. 
Conclusion: It was seen that level of hygiene knowl-
edge was high among subjects. Higher level of hygiene 
knowledge in those received hygiene training indicates 
that provision of periodical hygiene training is impor-
tant in mass feeding system.

Key Words: Food Hygiene, Food Safety, Personal Hy-
giene, Hygiene Knowledge, Food Contamination
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GİRİŞ

Toplu beslenme sistemleri, insanların ev dı-
şında, bir arada, bir merkezden planlanan 
ve hazırlanan yiyecek ve içeceklerle beslen-
mesidir ve önemi her geçen gün artmaktadır               
(Kutluay, 2015:423-425; Brown, 2017: 1-7; 
Ninemeier, 2013:11-13).

Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda tüketi-
cilerin sağlığını korumak sistemin, en önemli 
konularının başında gelir. Yaşamı sürdürmek, 
sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla tü-
ketilen besinler bazı durumlarda sağlığa za-
rarlı hale gelebilirler. Toplu beslenme hiz-
metlerinde küçük bir ihmal yüzlerce hatta 
binlerce kişinin sağlığını bozarak, besin ze-
hirlenmeleri ve ölümlere yol açabilir (Bey-
han, 2018: 383-384).

Toplu beslenme yapılan kurumlarda servis 
edilen yemekler grubun bütün gereksinim-
lerini karşılamalı ve hijyenik açıdan güvenli 
olmalıdır (Campos, 2009: 807-810).

Tüketiciler toplu beslenme yapılan kurum-
lardan, hijyenik koşullarda üretilen ve servis 
edilen gıdaları beklerler ve toplu beslenme 
yapılan kurumlarda tükettikleri yiyecek ve 
içeceklerin enfeksiyon ve entoksikasyonlara 
neden olmasını istemezler (Kutulay ve  Dağ, 
2018: 133-148).

Gıda kaynaklı hastalıklar gelişmiş  ve geliş-
mekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı 
sorunudur (Webb, et al., 2015: 259-264; Cates 

et al., 2009:384-391). Gıda kaynaklı hastalık-
ların küresel insidansını tahmin etmek zor 
olmakla birlikte, her yıl milyonlarca insanın 
gıda kaynaklı hastalıklardan muzdarip olduğu 
bildirilmektedir. Raporlar, ölümlerin yaklaşık 
%15,3’ünün dünya genelinde enfeksiyon-
lardan veya paraziter hastalıklardan kaynak-
landığını ve bunların %4,3’ünün ishal’den 
kaynaklandığını göstermiştir (Webb, et al. 
2015:259-264; Cates et al., 2009: 384-391; 
Senior, 2009: 80-81). 

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA,  
1-313) raporuna göre, gıda kaynaklı hastalık-
ların %48,7’si gıda hizmetleriyle ilişkilidir. 
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Avrupa 
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, yal-
nızca 2013 yılında, Avrupa Birliği’nde (AB) 
5196 gıda ve su kaynaklı salgın, 5946 hasta-
neye yatış ve 11 ölüm olduğunu bildirmiştir. 
(EFSA ve ECDC, 2015: 1-162). 

Yapılan bir çalışmada; Gıda işleyicileri ile ilgi-
li gıda zehirlenmesi salgınlarında bilgi, tutum 
ve uygulama gibi üç faktörün önemli rol oy-
nadığı bildirmiştir. (Sharif et al., 2010:55-60). 

Yapılan bir başka çalışmada gıda kaynaklı 
hastalıklarla ilgili en çok bildirilen nedenle-
rin, yetersiz sıcaklık kontrolü, enfekte gıda 
işleyicileri ve çıplak el gıda manipülasyo-
nu, kontamine olmuş ham maddeler, çapraz 
kontaminasyon ve yetersiz ısıl işlemler oldu-
ğu sonucuna varılmıştır(Todd  et al., 2007: 
2199-2217).
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Bir başka çalışmada, Eğitim ile  gıda güvenli-
ği bilgisi artırılabildiği halde, besin hazırlama 
davranışlarında her zaman olumlu bir deği-
şikliğe yol açmadığı gösterilmiştir (Howes et 
al., 1996: 737-744).

Clayton ve ark. (Clayton et al., 2002:25-39) 
gıda işleyicilerinin doğru bir hijyen algısı 
geliştirdiğinde, gıda kaynaklı hastalık risk-
lerinin azaltılabileceğini belirtmişlerdir. Bu 
nedenle yiyecek-içecek üretiminde çalışan 
personel insan sağlığı açısından önemli so-
rumluluklara sahiptir. İşletme personelinin 
kendisinin sağlıklı olması kadar, özellikle yi-
yecek-içecekle temas halindeyken el, vücut 
temizliğinin yanı sıra, iş kıyafeti ve üretimde 
kullanılan araç-gereçlerin de hijyenik olması 
gerekmektedir (Yaman, et al., 2007: 28-38). 

Yapılan bir çalışmada, toplu beslenme ya-
pılan kurumlarda çalışan personelin sıklıkla 
sergiledikleri hijyen hatalarının; gıdalara çıp-
lak elle dokunma, ellerin düzgün bir şekilde 
yıkanmaması, işleme veya hazırlama ekip-
manlarının ya da mutfak aletlerinin yetersiz 
düzeyde temizlenmesi ve gıdaların mikroor-
ganizma bulaşmış kişi/kişiler tarafından ha-
zırlanması olduğu vurgulanmıştır. (Sharif, L., 
et al., 2013: 245-251). 

Bu anlamda yiyecek-içecek hizmet sürecinde 
çalışan personelin hijyen bilgisi ve kendisin-
den uyması beklenilen hijyen davranışları, 
vücut temizliği, el hijyeni, araç gereç temizli-
ği, üniforma temizliği, şeklinde öne çıkmak-

tadır (Atasever, 2000: 117-122). Yapılan bir 
çalışmada mutfak personelinin eğitimi için 
hazırlanmış olan hijyen eğitim programının 
katılımcıların hijyen bilgi puanlarını yükselt-
tiği ve bu bilgiyi tutum ve davranışlarına da 
yansıttıkları bulunmuştur (Dağ ve Kutluay 
1999: 47-51).

AMAÇ

Bu çalışma ile toplu beslenme yapılan hasta-
ne ve diğer toplu beslenme yapılan kurumla-
rın  mutfak departmanında çalısan personelin 
hijyen ve sanitasyon bilgi düzeylerinin karşı-
laştırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında Şubat  - Mart 2019 
tarihleri arasında, hastane (n:335) ve okul, 
işyeri (n:149) olmak üzere toplu beslenme 
yapılan kurumlarda çalışan ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılan toplam 484 mutfak 
personelinin hijyen bilgi düzeyleri değerlen-
dirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma kapsamına alınan personelin de-
mografik özelliklerini ve hijyen bilgi düzey-
lerini belirlemek için hazırlanan anket formu 
araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme 
yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırma grubu-
na uygulanmadan önce toplu beslenme yapı-
lan kurumda çalışan 10 mutfak personeline 
anket formunun ön uygulaması yapılmış ve 
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soruların anlaşılmasına ilişkin bir sorun tespit 
edilmemiştir. 

Anketin ilk yirmibir sorusu katılımcıların 
demografik özellikleri ve sağlık durumları 
hakkında bilgi edinmek için tasarlanmıştır. 
Hijyen bilgilerini belirlemek için, geçerlik ve 
güvenilirliği Buyruk ve ark. tarafından yapı-
lan (alfa = 0.8290) 36 ifadeli likert tipi ölçek 
kullanılmıştır (Buyruk, vd., 2002). 

Ölçekte 14 ifade “besin hijyeni”, 12 ifade 
“kişisel hijyen” ve 10 ifade “mutfak hijyeni” 
ile ilgilidir. Ölçek olumlularla birlikte, nega-
tif ifadeleri de içermektedir. 

Olumlu cümlelere verilen yanıtlar; “Kesin-
likle katılıyorum”, 5 puan; “Katılıyorum”, 4 
puan; “Kararsız”, 3 puan; “Katılmıyorum”, 2 
puan ve “Kesinlikle katılmıyorum”, 1 puan. 
olarak, olumsuz cümlelerde ise notlar ters sı-
rada verilmiştir. 

Tüm ifadeler doğru cevaplandırıldığında, 
“besin hijyeni” bölümünden alınması gere-
ken maksimum not 70 puan,  “kişisel hijyen” 
bölümünden 60 puan,  ve “mutfak hijyeni” 
bölümünden ise 50 puan olmak üzere toplam 
180 puandır. Bireylerin hem her bölümden 
ayrı ayrı, hem de toplam olarak aldıkları hij-
yen puanları çeyrek değerlere göre sınıflan-
dırlılarak tablolarda gösterilmiştir. Elde edi-
len veriler, SPSS paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiş ve gerekli istatistiksel ana-
lizleri yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bu çalışma; Ankara’da bulunan kamu, özel 
hastaneler ile okul, iş yeri vb yerlerde çalışan 
mutfak personeli ile sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmada, hastane, okul, işyeri vb. toplu 
beslenme yapılan kurumlarda çalışan mutfak 
personelinin hijyen konusundaki bilgi düzey-
leri araştırılmıştır.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

1. Toplu beslenme servislerinde çalışan per-
sonelin kişisel özellikleri nelerdir?

2. Personelin hijyen ve sanitasyon ile ilgili 
bilgi düzeyleri nedir?

3. Personelin bazı demografik özellikleri hij-
yen bilgilerini etkilemekte midir?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

1. Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalı-
şan personel besin hijyeni konusunda bilgi 
sahibidir.

2. Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalı-
şan personel kişisel hijyen konusunda bilgi 
sahibidir.

3. Hastanelerde çalışan mutfak personelinin 
hijyen bilgi düzeyi, diğer toplu beslenme ser-
vislerinde (okul, restoran, cafe vb) çalışan 
personele göre daha yüksektir.
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4. Toplu beslenme servislerinde çalışan per-
sonelin eğitim düzeyi yükseldikçe hijyen bil-
gi puanları artmaktadır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan 484 Toplu Beslenme Sis-
temi (TBS) çalışanının 286’sı (%59.1) er-
kek, 198’i (%40.9) kadındır. Kadınların 
94’ü (%47.5) 35-44 yaş aralığında, 48’i ise 
(%24.2) 45 yaş ve üzerindedir. Erkeklerin 
105’i (%36.7) 35-44 yaş aralığında, 95’inin 

ise (%33.2) 45 yaş ve üzerinde olduğu belir-
lenmiştir. Cinsiyet ve yaş grupları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.005). 
Bireylerin genel olarak %8.5’inin 25 yaş ve al-
tında, %20.9’unun 26-34, %41.1’inin 35-44, 
%29.5’inin 45 yaş ve üzerinde olduğu saptan-
mıştır. Kadın ve erkeklerin sırasıyla %7.1 ve 
%5.6’sının üniversite, %32.8 ve %35.3’ünün 
lise eğitimi almış olduğu öğrenillmiştir. (Tab-
lo 1). Bireylerin cinsiyete göre eğitim durum-
ları arasında bir fark bulunmamıştır(p>0.05).
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Tablo 1. Bireylerin Demografik Özellikleri

Kadın Erkek Toplam
S % S % S %

Cinsiyet 198     40.9 286  59.1 484     100.0
Yaş (X±ss, yıl) 39.0±8.6 39.8±10.2
≤25 16    8.1 25   8.7 41    8.5
26-34 40    20.2 61    21.3 101   20.9
35-44 94    47.5 105   36.7 199   41.1
45+ 48   24.2 95   33.2 143  29.5
Toplam 198  100.0 286   100.0 484  100.0
p>0.05†
Eğitim
OYD* 1   0.5 5   1.7 6   1.2
OY** 0   0.0 4   1.4 4   0.8
İlkokul 61  30.8 81  28.3 142  29.3
Ortaokul 57   28.8 79   27.6 136   28.1
Lise 65    32.8 101   35.3 166   34.3
Üniversite 14  7.1 16  5.6 30   6.2
Toplam 198 100.0 286 100.0 484  100.0
p>0.05†

† Chi-Square Tests  *OYD, Okur-yazar değil; 
**OY,Okur-yazar

Bireylerin %69.2’sinin hastanede, %30.8’inin 
ise okul, iş yeri vb kurum beslenme servisin-
de çalıştığı saptanmıştır. Kadınların %75.3’ü 
hastanede çalışırken, erkeklerin %65.0’i has-
tanede, çalışmaktadır. Cinsiyete göre çalışı-
lan kurum arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (p>0.005). Çalışanların 

%30.4’ünün aşçıbaşı, aşçı ve aşçı yardımcısı, 
%7.9’unun temizlik, %11.6’sının 

bulaşık yıkama, %50.1’inin ise servis ve depo 
personeli olduğu tespit edilmiştir. Kadınların 
%8.1’i aşçı, %74.2’si servis personeli iken, 
erkeklerin %45.9’u aşçı, %33.5’i servis per-
sonelidir. Cinsiyete göre görev dağılımla-
rı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur(p<0.05).   
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Araştırma kapsamına alınan erkeklerde 15 yıl 
ve üzeri iş tecrübesi olanların oranı (%47.5), 

kadınlardan (%12.6) daha yüksektir (p<0.05).  
(Tablo 2).

Tablo 2. Bireylerin Çalıştıkları Kurum, Görev ve İş Tecrübesine İlişkin Dağılımları

Kadın Erkek Toplam

S % S % S %

Çalışılan Kurum

Hastane 149 75.3 186 65.0 335 69.2

Kurum 49 24.7 100 35.0 149 30.8

Toplam 198 100.0 286 100.0 484 100.0

p=0.017†

Görev 

Aşçı 16 8.1 131 45.9 147 30,4

Servis-depo 147 74.2 96 33.5 243 50.2

Temizlik 16 8.1 22 7.7 38 7.8

Bulaşıkçı 19 9.6 37 12.9 56 11.6

Toplam 198 100.0 286 100.0 484 100.0

P< 0.001†

İş tecrübesi 

<2 yıl 47 23.7 33 11.5 80 16.5

3-6 yıl 55 27.8 37 12.9 92 19.0

7-10 yıl 40 20.2 46 16.1 86 17.8

11-14 yıl 31 15.7 34 11.9 65 13.4

15+yıl 25 12.6 136 47.6 161 33.3

Toplam 198 100.0 286 100.0 484 100.0

P<0.001†

† Chi-Square Tests

Bireylerin %97.5’nin hijyen eğitimi almış ol-
duğu tespit edilmiştir. Bireylerin hijyen puan-
ları incelendiğinde, %33.9’nun besin hijyeni, 

%24.6’nın kişisel hijyenden tam puan aldığı, 
%27.5’nun mutfak hijyeninde 48 ve üzeri 
puan aldığı, %30’nun toplam hijyen puanın 
ise 171 ve üzeri olduğu tespit edilmiştir (Tab-
lo 3).
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Kadınların %88.4’nün, erkeklerin %85.3’nün 
hijyen uygulamaları konusunda yeterli bilgi-
ye sahip olduklarını düşündükleri belirlen-
miştir (Tablo 3). Cinsiyete göre hijyen uygu-

lamalarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma 
düşünceleri arasındaki fark istatistiksel ola-
rak önemli bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 3. Bireylerin Hijyen Eğitimi Alma Durumu ve Hijyen Uygulamalarına İlişkin Da-
ğılımları

Kadın Erkek Toplam

S % S % S %

Eğitim Alan 194 98.0 278 97,2 472 97.5

Eğitim Almayan 4 2.0 8 2,8 12 2.5

Hijyen uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olma düşüncesi

Evet 175 88.4 244 85.3 419 86.6

Hayır 4 2.0 7 2.4 11 2.3

Biraz 19 9.6 35 12.2 54 11.2

Toplam 198 100.0 286 100.0 484 100.0

p>0.05

Chi-Square Tests

Bireylerin hijyen puanlarının dağılımı ince-
lendiğinde; %75.6’nın besin hijyeni puanının 
55 puan ve üzeri, %74.8’nin kişisel hijyen 
puanının 50 puan ve üzeri, 

%78.3’nün mutfak hijyeni puanının 40 puan 
ve üzeri, %66.4’ünün toplam hijyen puanının 
151 puan ve üzeri olduğu bulunmuştur (Tablo 
4).
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Tablo 4. Bireylerin Hijyen Puanlarının Dağılımı

S %

Hijyen puanları

Besin Hijyeni (14-70 puan)

≤54 puan 118 24.4

55-65 puan 202 41.7

66+ puan 164 33.9

Toplam 484 100.0

Kişisel Hijyen (12-60 puan)

≤49 puan 122 25.2

50-59 puan 243 50.2

60 puan 119 24.6

Toplam 484 100.0

Mutfak Hijyeni (10-50 puan)

≤39 puan 105 21.7

40-47 puan 246 50.8

48+ puan 133 27.5

Toplam 484 100.0

Toplam Hijyen  (36-180 puan)

≤150 puan 162 33.5

151-170 puan 177 36.4

171+ puan 145 30.0

Toplam 484 100.0

Çalışmaya katılan bireylerin Kişisel Hijyen 
puanı ile Mutfak Hijyeni puanı arasında an-
lamlı pozititif  korelasyon belirlenmiştir (r = 
0.784;P = 0.001). Kişisel Hijyen Puan ile Be-

sin Hijyeni Puanı arasında anlamlı ve yüksek 
ilişki bulunmuştur (r = 0.780; P = 0.001).

Mutfak Hijyeni puanı ile Besin Hijyeni Puanı 
arasında ise kuvvetli ilişki olduğu belirlen-
miştir (r = 0.735 ; P = 0,001) (Tablo 5.)
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Tablo 5. Bireylerin Kişisel Hijyen Puanı ile Mutfak ve Besin Hijyeni Arasındaki İlişki

Besin Hijyeni Mutfak Hijyeni

r p r p

Kişisel Hijyeni 0.780 0.001 0.784 0.001

Mutfak Hijyeni 0.735 0.001 - -

Peaeson corelation 

Bireylerin cinsiyete göre puanları incelendi-
ğinde, puanların bir birine çok yakın olduğu 
görülmektedir. Kadın ve erkeklerde sırasıyla 
besin hijyeni puanları; 60.2±6.5, 60.3±7.4, 
kişisel hijyen; 54.4±5.0, 54.2±6.2, mutfak 
hijyeni; 43.5±4.5, 43.9±5.3 ve toplam hij-
yen puanlarının ise, 158.2±14.7, 158.4±17.6 
olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre puanlar 
arasında fark yoktur (p<0.05).  (t-test, P = 
0.907, P=0.751, P=0.369, P=0.853)

Bireylerin yaş gruplarına göre hijyen puan-
ları incelendiğinde 45 ve üzeri yaş grubunda 
olanların mutfak hijyeni hariç besin, kişisel 
ve toplam hijyen puanlarında sırasıyla 61.3 
±6.6, 54.9±5.4, 160.2±15.4 ile en yüksek pu-
anı aldıkları tespit edilmiştir. Kişisel hijyen 

puanı ise 25 ve altı yaş grubunda 44.1±6.9 ile 
en 

yüksek bulunmuştur. 45 ve üzeri yaş grubun-
da da kişisel hijyen puanı, 44.0±4.65 olarak 
bulunmuştur. Ancak bireylerin yaş gruplarına 
göre hijyen puanları arasındaki fark istatistik-
sel olarak anlamlı değildir (p>0.05).

Bireylerin eğitim düzeyi arttıkça hijyen puan-
larının arttığı tespit edilmiştir. Üniversite me-
zunlarının toplam hijyen puanları, 164.8±14.6, 
iken, lise mezunlarında 159.0±17.6, ortaokul 
mezunlarında ise, 157.0±16.4’dür (Tablo 6). 

Eğitim durumuna göre, bireylerin besin hij-
yeni, mutfak hijyeni ve toplam hijyen puan-
ları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.05). Kişisel hijyen puanla-
rı arasında bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
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Tablo 6. Bireylerin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumlarına Göre Puan Ortalamaları

Besin 
hijyeni

x̄±S

Kişisel 
hijyen

x̄±S

Mutfak  
hijyeni

x̄±S

Toplam 
hijyen

x̄±S

Cinsiyet

Kadın 60.2±6.5 54.4±5.0 43.5±4.5 158.2±14.7

Erkek 60.3±7.4 54.2±6.2 43.9±5.3 158.4±17.6

Toplam 60.3±7.08 54.3±5.8 43.7±5.03 158.3±16.5

0.907† 0.751† 0.369† 0.853†

Yaş

<25 yaş 59.6 ± 9.1 53.5 ±8.9 44.1±6.9 157.4 ±23.8

26-34 yaş 60.1±7.00 53.9 ±5.5 43.9±4.6 157.8±15.5

35-44 yaş 59.8 ±6.8 54.2 ±5.4 43.3±5.0 157.4±15.8

45+ yaş 61.3 ±6.6 54.9±5.4 44.0±4.65 160.2±15.4

Toplam 60.3 ±7.1 54.3 ±5.8 43.7±5.0 158.3±16.5

0.260* 0.437* 0.583* 0.440*

Eğitim 

OYD 55.5±9.0 51.6±12.5 43.1±5.6 150.3±26.9

OY 53.5±2.3 48.2±3.7 39.7±4.3 141.5±10.1

İlkokul 60.4±6.1 54.4±5.1 43.4±4.6 158.3±14.6

Ortaokul 59.8±7.2 53.9±5.4 43.2±5.0 157.0±16.4

Lise 60.4±7.5 54.5±6.2 44.1±5.3 159.0±17.6

Üniversite 63.4±6.4 55.7±5.5 46.0±3.8 164.8±14.6

Toplam 60.3±7.0 54.3±5.8 43.7±5.0 158.3±16.5

0.026* 0.145 0.034* 0.044*

T test † Anova p<0.05*

Bireylerin çalıştıkları kuruma göre puanları 
incelendiğinde Kurum beslenme servisinde 
çalışanların besin, kişisel, mutfak ve toplam 
hijyen puanları sırasıyla; 65.6±5.5,  57.3±4.9, 

46.6±4.70, 169.5±14.2, hastane beslenme ser-
vislerinde ise, 58.0±6.3, 52.9±5.6, 42.4±4.6, 
153.4±14.9 olarak bulunmuştur (Tablo 7). 

Çalışılan kuruma göre bireylerin hijyen pu-
anları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 
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Kurum toplu beslenme servislerinde çalışan-
ların hijyen bilgi puanları hastane toplu bes-
lenme servislerinde çalışanlardan yüksektir 
(p< 0.05).

Bireylerin hizmet süresi ile hijyen puanla-
rı incelendiğinde toplam hijyen puanı, 7-10 
yıl hizmet süresi olanlarda 160,0±17,2 ile en 
yüksek bulunmuştur. Bireylerin hizmet süre-
si ile besin, kişisel, mutfak ve toplam hijyen 
bilgi puanları arasında önemli bir fark bulun-
mamıştır (p>0.05).

Bireylerin görevlerine göre hijyen puanları 
incelendiğinde, Aşçıların puanlarının diğer 
çalışanlardan yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. Aşçıların, besin, kişisel, mutfak ve toplam 
hijyen puanları sırasıyla, 62.3±6.5, 54.9±5.8, 
44.5±5.5, 161.9±16.7 bulunurken, temiz-
lik görevlilerinin yine sırasıyla, 55.5±5.6,  
51.2±5.0, 41.6±4.6, 148.4±13.2 olarak bulun-
muştur (Tablo 6). Toplu beslenme servisi ça-
lışanlarının yaptıkları görevlerin hijyen bilgi 
puanlarını önemli düzeyde etkilediği bulun-
muştur (p<0.05).
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Tablo 7. Bireylerin Çalıştıkları Kurum, Çalışma Süresi ve Görevlerine Göre Puan Orta-
lamaları

Besin hijyeni
x̄±S

Kişisel hijyen
x̄±S

Mutfak hijyeni
x̄±S

Toplam hijyen
x̄±S

Çalışılan Kurum

Hastane 58.0±6.3 52.9±5.6 42.4±4.6 153.4±14.9

Kurum 65.6±5.5 57.3±4.9 46.6±4.70 169.5±14.2

p† 0.001 0.001 0.001 0.001

İş Deneyimi

<2 yıl 59.2±7.4 53.8±6.0 44.3±4.5 157.4±16.9

3-6 yıl 59.7±7.5 54.1±6.3 43.6±4.9 157.5±17.6

7-10 yıl 61.1±7.0 54.9±6.3 44.1±5.6 160.0±17.2

11-14 yıl 60.3±7.0 54.2±5.4 43.8±4.6 158.3±15.8

15+yıl 60.7±6.6 54.3±5.3 43.3±5.1 158.4±15.5

Toplam 60.3±7.0 54.3±5.8 43.7±5.0 158.3±16.5

P* 0.397 0.815 0.597 0.845

Görev 

Aşçı 62.3±6.5 54.9±5.8 44.5±5.5 161.9±16.7

S e r v i s -
Depo

60.1±6.9 54.5±5.5 43.8±4.5 158.5±15.7

Temizlik 55.5±5.6 51.2±5.0 41.6±4.6 148.4±13.2

Bulaşıkçı 59.1±7.8 53.5±6.5 42.6±5.2 155.2±18.1

T o p l a m 
hijyen

60.3±7.0 54.3±5.8 43.7±5.0 158.3±16.5

P* 0.001 0.002 0.004 0.001

p†,t test; p*, Anova 

Bireylerin hijyen eğitimi alıp almama duru-
muna göre puanları incelendiğinde hijyen 
eğitimi alanların besin, kişisel, mutfak ve 
toplam hijyen puanları sırasıyla, 60.4±7.0, 

54.4±5.7, 43.8±5.0,  158.6±16.3 bulunur-
ken, hijyen eğitimi almayanlarda sırasıyla, 
55.9±8.0, 50.5±7.2, 42.0±5.8, 148.5±20.6 
olarak bulunmuştur (Tablo 8).
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Hijyen eğitimi alan ve almayan bireylerin 
besin, kişisel ve toplam hijyen puanları ara-
sındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05,  
p<0.05, p< 0.05). Eğitim alan ve almayanla-
rın mutfak hijyeni konusundaki bilgi puanla-
rı arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır 
(p>0.05).

Bireylerin hijyen eğitimini alma zamanlarına 
göre puanları incelendiğinde, 0-12 ay önce 

eğitim almış olanların besin, kişisel ve toplam 

hijyen puanları sırasıyla, 60.5±6.9, 54.5±5.5, 

159.0±15.7, 12.1-36 ay önce eğitim almış 

olanların kişisel hijyen puanları ise, 44.2±7.6 

olarak bulunmuştur (Tablo 7). Hijyen eğitimi 

alma zamanına göre kişisel ve toplam hijyen 

puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

Tablo 8. Bireylerin Hijyen Eğitimi Alıp-Almama ve Alma Zamanına Göre Puan Ortala-
maları

Besin 
hijyeni

x̄±S

Kişisel   
hijyen

x̄±S

Mutfak  
hijyeni

x̄±S

Toplam hijyen
x̄±S

Hijyen eğitimi alma

Eğitim Alanlar (n:472) 60.4±7.0 54.4±5.7 43.8±5.0 158.6±16.3

Eğitim Almayanlar (n:12) 55.9±8.0 50.5±7.2 42.0±5.8 148.5±20.6

p† 0.029* 0.022* 0.242 0.036*

Hijyen eğitim zamanı

0-12 ay önce (n=431) 60.5±6.9 54.5±5.5 43.8±4.8 159.0±15.7

12.1-36 ay önce (n=24) 60.4±8.8 54.0±8.8 44.2±7.6 158.6±23.6

36.1+ay önce (n=17) 56.6±6.0 50.7±5.6 41.7±5.0 149.0±15.7

Toplam hijyen (n=472) 60.4±7.0 54.4±5.7 43.8±5.0 158.6±16.3

p‡ 0.076 0.023* 0.199 0.048*

p†,t test; p‡, Anova 

Bireylerin hijyen ölçeğinde vermiş olduğu 
yanıtlar incelendiğinde, besin hijyeni öl-
çeğinde; “besin zehirlenmesi bir kurumun 
imajını zedeleyebilir” ifadesi %74.6 oranı 
ile en çok doğru olarak yanıtlanmıştır. Bunu 

%68.4 ile “et satın alırken, satın alan kişinin 
etin etiketine dikkat etmesi gerekmektedir” 
ve %66.7 ile  “besinler çözdürüldükten son-
ra tekrar dondurulmamalıdır” ifadeleri takip 
etmiştir. Doğru olarak en az yanıtlanan ifade 
ise, %36.2 ile “dondurulmuş yiyecekler sıcak 



62

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:225 K:398
(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

bir ortamda çözdürülmelidir” ifadesi olmuş-
tur.

Kişisel hijyen ölçeğinde, % 71.7 oranı ile 
“eller birçok mikroorganizmayı barındıran 
organdır” ifadesi en çok doğru olarak yanıtla-
nırken,  %40.5 oranı ile “bakteriler genellikle 
hava yolu ile yayılırlar” ifadesi en az doğru 
yanıtlanan ifade olmuştur.

Mutfak hijyeni ölçeğinde ise, “Bulaşık yıka-
ma sırasında, tabakların yıkanması, durulan-

ması ve sterilize edilmesinde personel titiz 
davranmalıdır” ifadesi %70.9 oranı ile en 
fazla doğru olarak yanıtlanmıştır. En az doğ-
ru yanıtlanan ise % 40.7 oranı ile Çatal ve bı-
çakların üst kısmından tutulmasında sakınca 
yoktur ifadesi olmuştur (Tablo 9).

Besin, kişisel ve mutfak hijyeniyle ilgili ifa-
delere verilen en çok doğru ve en az doğru 
yanıtları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Besin, Kişisel, Mutfak Hijyen Ölçeğinde Yer Alan İfadelere İlişkin Verilen Ya-
nıtların Dağılımı

İfadeler
Kesinlikle 

Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum

S % S % S % S % S %

Besin Hijyeni
Pişmiş ve pişmemiş 
yiyecekler ayrı 
tezgahlarda 
hazırlanmalıdır.

262 54.1 165 34.1 14 2.9 12 2.5 31 6.4

Besin zehirlenmesi 
bir kurumun imajını 
zedeleyebilir.

361 74.6 114 23.6 1 0.2 3 0.6 5 1.0

Sıcak yemekler 
servis edilene 
kadar 60°C ve daha 
üzeri sıcaklıkta 
tutulmalıdır.

299 61.8 139 28.7 39 8.1 2 0.4 5 1.0

Et satın alırken, 
satın alan kişinin 
etin etiketine 
dikkat etmesi 
gerekmektedir.

331 68.4 126 26.0 4 0.8 20 4.1 3 0.6
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Besinler 
çözdürüldükten 
sonra tekrar 
dondurulmamalıdır.

323 66.7 108 22.3 19 3.9 19 3.9 15 3.1

Yemeğin tadına  
karıştırıldığı kaşık 
dışında bir başka 
kaşıkla bakılmalıdır.

317 65.5 132 27.3 11 2.3 11 2.3 13 2.7

Dondurulmuş 
yiyecekler sıcak 
bir ortamda  
çözdürülmelidir. 

175 36.2 83 17.1 53 11.0 88 18.2 85 17.6

Kişisel Hijyen
Bakteriler 
genellikle hava 
yolu ile yayılırlar.

196 40.5 173 35.7 80 16.5 27 5.6 8 1.7

Eller birçok 
mikroorganizmayı 
barındıran organdır.

347 71.7 109 22.5 3 0.6 23 4.8 2 0.4

Nezle, grip veya 
diyare gibi hastalığı 
bulunan personel 
geri planda 
çalıştırılmalı ya da 
çalıştırılmamalıdır.

299 61.8 152 31.4 21 4.3 5 1.0 7 1.4

Elleri hijyenik bir 
şekide yıkamak; 
onları bileklere 
kadar sıcak su ve 
sabunla yıkamak 
ve tırnakları 
fırçalamak 
anlamına gelir.

307 63.4 162 33.5 7 1.4 5 1.0 3 0.6

Mutfak Hijyeni
Çalışanların 
dışında mutfak 
dışında giydikleri 
kıyafet ve 
ayakkabılar 
ile mutfak 
içine girmeleri 
sakıncalıdır.

287 59.3 167 34.5 11 2.3 9 1.9 10 2.1
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Soğuk depo ve 
buzdolapları 
düzgün 
yerleştirilmiş ve 
temiz olmalıdır.

332 68.6 144 29.8 5 1.0 1 0.2 2 0.4

Çatal ve bıçakların 
üst kısmından 
tutulmasında 
sakınca yoktur.

197 40.7 118 24.4 23 4.8 80 16.5 66 13.6

Bulaşık yıkama 
sırasında, 
tabakların 
yıkanması, 
durulanması 
ve sterilize 
edilmesinde 
personel titiz 
davranmalıdır.

343 70.9 131 27.1 6 1.2 1 0.2 3 0.6

TARTIŞMA

Bu araştırma toplu beslenme yapılan kurum-
larda çalışan personelin hijyen bilgi düzey-
lerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış ve 
yürütülmüştür.

Çalışmaya katılan 484 bireyin %59.1’i erkek, 
%40.9’u ise kadındır. Üniversite toplu bes-
lenme servislerinde yapılan bir çalışmada ise 
çalışmaya katılan 473 bireyin %60.0’ının ka-
dın, %40.0’ının erkek olduğu belirlenmiştir 
(Ko, 2011:744-750). 

Ulusoy ve ark. ile Çelen tarafından yapılan 
ve 400 ila 417 kişinin katıldığı çalışmada ise 
bireylerin çoğunluğunun erkek olduğu tespit 
edilmiştir (Ulusoy, vd. 2018:283-292; Çelen, 
2015:70-82) Bu çalışma, Ulusoy ve Çelen ta-
rafından yapılan çalışmalar ile erkek çalışan 

yoğunluğunun daha fazla olması nedeni ile 
benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışmada bireylerin %29.4’nün 34 yaş 
ve altında,%70.6’nın 35 yaş ve üzerinde ol-
duğu belirlenmiştir. Bir başka çalışmada ise 
34 yaştan küçük olanların oranı %71.8 iken 
35 yaş ve üstü olanların oranı% 28,2 olarak 
bulunmuştur. (Çakıroğu, vd. 2008: 9-15).

Şimşek, tarafından yapılan çalışmada, otel-
lerde çalışan mutfak personelinin gıda 

güvenliği uygulamalarının değerlendirildiği 
araştırmada, 

araştırmaya katılan personelin %38,3’nün  
31-40 yaş aralığında olduğu saptanmıştır 
(Şimşek, 2006).

Bu çalışmada bireylerin %62.4’ünün orta-
okul ve lise mezunu, %29.3’ünün İlkokul, 
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%6.2’sinin de üniversite mezunu olduğu tes-
pit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada birey-
lerin % 67,4’ü ortaokul ve lise mezunu,% 
27,8’i ilkokul mezunu ve % 4,8’i üniversite 
mezunu olarak bulunmuştur. (Çakıroğu, vd. 
2008: 9-15). Ko ve Ulusoy tarafından yapılan 
çalışmada da lise mezunu olanların oranı sı-
rasıyla %44.2 ve %42.2 olduğu ve bu çalışma 
ile TBS’lerinde çalışan personelin eğitim du-
rumlarının benzerlik gösterdiği bulunmuştur 
(Ko, 2011:744-750; Ulusoy, vd. 2018:283-
292). 

Bu çalışmada bireylerin %64.5’nin 10 yıl ve 
altında %46.7’sinin 10 yıl ve üstünde iş tecrü-
besine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Çakıroğlu ve ark.(Çakıroğu, vd., 2008: 
9-15),  tarafından yapılan çalışmada bireyle-
rin %74,4’ünün iş tecrübesinin 6 yıl ve daha 
kısa, % 25,6’sı ise 7 yıldan daha uzun olduğu 
bulunmuştur. 

Ulusoy ve ark ile Şimşek tarafından yapılan 
çalışmalarda ise 10 yıl ve üzeri çalışanların 
oranının sırasıyla  %34.8 ve %48.4 olduğu 
belirlenmiştir (Ulusoy, vd. 2018:283-292; 
Şimşek, 2006) 

Bu çalışmada bireylerin görevlerine göre 
dağılımlarına bakıldığında, bireylerin 
%30.4’ünün aşçı başı, aşçı ve aşçı yardımcısı, 
%50.1’inin servis-depo personeli, %19.5’inin 
ise temizlik ve bulaşık işlerini yapan personel 
olduğu bulunmuştur.

Çakıroğlu ve ark.yaptığı çalışmada perso-
nel dağılımı incelendiğinde (Çakıroğu, vd. 
2008: 9-15) %38.9’unun aşçı başı, aşçı ve 
aşçı yardımcısı, %40.8’inin servis persone-
li, % 18,8’inin yemek pişirme dışındaki di-
ğer işlerden sorumlu bulaşıkçı, temizlikçi 
vb görevlilerden oluştuğu tespit edilmiştir. 
Bulunan sonuçlar birbirine yakın olmakla 
birlikte bu çalışmada  servis personeli oranı-
nın %50.1 bulunmuş olması çalışmaya alınan 
kurumlar içinde hastanelerin olması ve hasta-
nelerde hasta yemek servisi için daha fazla 
sayıda servis personeli çalışıyor olmasıyla 
ilişkili olabilir.

Bu çalışmaya katılan bireylerin %97.5’inin 
hijyen eğitimi aldığı belirlenmiştir. Bireyle-
rin eğitim alma süreleri incelediğinde çoğun-
luğunun (%91.4) bu eğitimleri son bir yılda 
aldığı saptanmıştır. Bir yıldan daha uzun süre 
önce eğitim alanların oranı ise %8.6’dır.  Bi-
reylerin hijyen puanları incelendiğinde, bi-
reylerin %24.6’nın kişisel hijyeni puanından 
tam puan aldığı,%33.9’nun besin hijyeni ve 
% 27.5 mutfak hijyeninden tama yakın puan 
aldığı belirlenmiştir. 

Bıyıklı ve Kabacık tarafından yapılan çalış-
malarda, çalışmaya katılan personelin sırasıy-
la %53,3’ünün ve %88.3’nün  gıda güvenliği 
ile ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir (Bıyıklı, 
2011:50-83). (Kabacık, 2008).

Bıyıklı tarafından yapılan çalışmada,  gıda 
güvenliği eğitimi alanların puanları alma-
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yanların puanlarına göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür (p<0.05). Gıda güvenliği eğitimi 
alma durumlarına göre personel hijyeni, mut-
fak ve araç-gereç hijyeni puanları arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). (Bı-
yıklı, 2011:50-83).

Yapılan bir çalışmada bireylerin eğitim almış 
bireylerin hijyen bilgi puanlarının eğitim al-
mamış gruptan %15 oranında daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (t=4.71, p<0.05) (Dağ, 
et al.,1999:47-51). 

Yapılan çalışmalarda, gıda güvenliği eği-
timinin gıda güvenliği konularında bilgiyi 
arttırdığını, el hijyeni uygulamaları ile ilgili 
tutumları geliştirdiğini göstermiştir(Lynch, et 
al., 2003: 9-14; Baines, et al., 2012:793-804).

Eğitim, gıda güvenliği bilgisini artırabilmesi-
ne rağmen, artan bilgi gıda işleme davranı-
şına ve uygulamaya her zaman aktarılama-
maktadır (Powell, et al., 1997: 329-334).Bu 
nedenle toplu beslenme servisi çalışanlarının 
hijyen bilgi düzeyi üzerinde, eğitimle birlikte 
yaş ve iş deneyiminin de etkili olduğu belir-
tilmektedir. (Pichler, et al., 2014:33-40).

Bu çalışmada, bireylerin hijyen uygulamala-
rında öz değerlendirme sonuçları incelendi-
ğinde kadınların %88.4’ü kendilerini yeter-
li görürken bu oran erkeklerde %85.3’dür. 
Hijyen uygulamalarında yeterli bilgiye sahip 
olma düşüncesi cinsiyete göre önemli bulun-
mamıştır. (p>0.05).

Yapılan bir çalışmada aşçıların kendileri-
ni gıda güvenliği bilgi düzeyleri yönünden 
değerlendirmelerine göre %85,0’i kendisini 
“çok iyi/iyi”, %15,0’i ise “orta” bulmuştur 
(Bıyıklı, 2011:50-83). Bu çalışmanın öznel 
değerlendirme sonuçları çalışmamızın sonuç-
larıyla benzerlik göstermektedir.

Etkili örgün eğitim, iyileştirilmiş yemek üre-
tim uygulamaları ile TBS’nde gıda kaynaklı 
salgınların önlenmesi ya da azaltılması ara-
sında açık bir bağlantı olduğu görülmektedir. 
Bilgi ve uygulamaların yanı sıra önemli bir 
faktör olan tutumlar gıda kaynaklı hastalıkla-
rın düşüş eğilimini garanti altına almaktadır. 
Güvenli gıda üretiminde, mutfak çalışanları-
nın olumlu tutum ve davranış geliştirilebil-
mesi için eğitimlerinin sürekliliği önemlidir 
(Howes, 1996: 737-744). 

Çalışmamızda bireylerin cinsiyete göre hij-
yen bilgi puanları incelendiğinde, puanların 
bir birine çok yakın olduğu görülmektedir 
(p>0.05). Kadın erkek sırasıyla besin hijyeni 
puanları; 60.2±6.5, 60.3±7.4, kişisel hijyen; 
54.4±5.0, 54.2±6.2, mutfak hijyeni; 43.5±4.5, 
43.9±5.3 ve toplam hijyen puanlarının ise, 
158.2±14.7, 158.4±17.6 olduğu belirlenmiş-
tir.

Ulusoy, tarafından yapılan çalışmada, gıda 
ve kişisel hijyen bilgi düzeylerinin cinsiyete 
göre farklılık göstermediği, kadınların mut-
fak ve ekipman hijyen algı noktalarının er-
keklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur 
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(p <0.01). (Ulusoy, vd. 2018:283-292). Bu 
sonuçlar çalışmamızda elde edilen sonuçlar 
ile benzerlik göstermektedir.

Bıyıklı, tarafından yapılan çalışmada ise 
TBS’lerinde çalışan kadınların erkeklerden 
daha yüksek bilgi düzeyine sahip oldukları 
belirtilmiştir (P <0.05) (Bıyıklı, 2011:50-83).

Kabacık’ın yaptığı araştırmada, personelin 
gıda güvenliği testindeki cevaplarının cin-
siyete göre dağılımına bakıldığında; farkın 
önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01). (Kaba-
cık, 2008:78). 

Bıyıklı ve Kabacık tarafından yapılan araş-
tırmaların sonucu, çalışmamız ile benzerlik 
göstermemektedir.

Bu çalışmada, bireylerin yaş gruplarına göre 
hijyen puanları incelendiğinde 45 ve üzeri 
yaşda olanların mutfak hijyeni hariç besin, 
kişisel ve toplam hijyen puanlarında (sırasıy-
la 61.3 ±6.6, 54.9±5.4, 160.2±15.4) en yük-
sek puanı aldıkları tespit edilmiştir. Ancak 
bireylerin yaş gruplarına göre hijyen puanları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmamıştır (p>0.05).

Ulusoy tarafından yapılan çalışmada, orta-
lama kişisel hijyen algı puanları 35-44 yaş 
grubunda kadınlar (49.0±0.5) ve erkekler 
(49.6±0.5) arasında benzer olduğu bulun-
muştur. “Mutfak ve ekipman hijyeni” ile 
“gıda hijyeni” bölümlerinden alınan ortalama 
puanlar ile yaş grupları arasındaki fark ista-

tistiksel olarak önemsizdir. “Kişisel hijyen” 
puan ortalamaları ise yaşla birlikte artmakta 
ve en yüksek ortalama 35 yaş ve üstü olan bi-
reylerde görülmektedir. (49,6±0,5), (P <0,05). 
Bu sonuç hem bilgi hem de tecrübenin yaşla 
birlikte arttığının bir götergesidir (Ulusoy, 
vd. 2018:283-292).

Bu çalışmada, bireylerin iş deneyimi ile hij-
yen puanları incelendiğinde, 15 yıl ve üzeri 
iş deneyimi olanların besin, kişisel ve toplam 
hijyen puanları iş deneyimi 2 yıl ve daha az 
olanlardan daha yüksek bulunmuş olması-
na rağmen aradaki fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır (p>0.05). 2 yıl ve daha 
az iş deneyimi olanların mutfak hijyeni puanı 
dışındaki diğer puanları bütün gruplardan dü-
şük bulunmuştur. Toplam hijyen puanı, 7-10 
yıl hizmet süresi olanlarda 160,0±17,2 ile en 
yüksek bulunmuştur. Bireylerin hizmet süre-
si ile besin, kişisel, mutfak ve toplam hijyen 
bilgi puanları arasında istatistiksel olarak bir 
fark bulunmamıştır (p>0.05). Aradaki fark is-
tatistiksel olarak önemli bulunmamış olma-
sına rağmen besin güvenliği ve hijyen kural-
ları bilgisi, TBS çalışanlarının iş deneyimine 
ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak 
değişmiştir.

Garayoa tarafından yapılan  çalışmada orta-
okul ve lise mezunu olan ve TBS sektöründe 
10 yıl veya daha fazla çalışmış olanların hij-
yen bilgi seviyeleri daha yüksek bulunmuştur 
(Garayoa et al., 2011: 2006-2012).
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Bıyıklı tarafından yapılan çalışmada,  araştır-
maya katılan aşçıların mesleki deneyimlerine 
göre besin hijyeni, personel hijyeni, mutfak, 
araç-gereç hijyeni ve toplam sorulardan aldı-
ğı puanlar karşılaştırıldığında puanlar arasın-
daki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır (p>0.05). (Bıyıklı, 2011:50-83). 

Gündoğan’ın yaptığı araştırmada, bireylerin 
çalışma sürelerine göre beslenme bilgi dü-
zeyleri incelendiğinde 5-10 yıl arası çalışan-
lar ile 11 yıl ve üzeri çalışanlar arasında 5-10 
yıl arası çalışanların lehine anlamlı bir fark 
olduğunu göstermiştir (p<0.05). (Gündoğan, 
2008: 55-56).

Ulusoy tarafından yapılan çalışmada; iki yıl 
veya daha az iş deneyimi olan çalışanların 
puanları 3-6 yıl olan çalışanlardan yüksektir 
(p<0.05). (Ulusoy, vd. 2018:283-292).

Bu çalışmada cinsiyet, yaş ve iş deneyimine 
göre bireylerin hijyen bilgi puanları arasında 
fark önemli bulunmamıştır. Bunun nedeni; 
çalışmamıza katılan bireylerin %97.5’inin,  
hijyen eğitimi almış olması ve %91.3’ünün 
de  hijyen eğitimlerini 12 ay ve daha kısa bir 
süre önce almış olmalarına bağlı olabilir. 

Bu çalışmada hijyen eğitimi alma oranı 
%97.5, Bıyıklı tarafından yapılan çalışmada 
%53.3 (Bıyıklı, 2011:50-83), Kabacık, tara-
fından yapılan çalışmada ise %88.3  olarak 
bulunmuştur (Kabacık, 2008:78). Eğitim alma 
durumundaki bu farkın nedeni;  05.07.2013 
tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede portör 

muayenesi yapılması yerine, hijyen eğitim-
leri verilmesi hükmünün getirilmiş olması 
olabilir. 2013 yılında yapılan bu değişiklik ile 
Gıda üretim ve perakende işyerlerinde çalı-
şanlara hijyen eğitimi verilmesi zorunluluğu 
getirilmiş olup Bıyıklı ve Kabacık tarafından 
yapılmış olan çalışmaların 2013 tarihinden 
önce yapılmış olması hijyen eğitimi alma 
oranının düşük çıkma nedeni olabilir. 

Dağ tarafından yapılan çalışmada eğitimin 
bilgi tutum ve davranışlar üzerine olumlu et-
kisinin sürmesi için eğitimlerin dörder aylık 
periyotlarla tekrarlanmasının önemli olduğu 
belirtilmiştir (Dağ, et al., 1999:47-51).

Garayoa tarafından yapılan çalışmada, gıda 
işletmelerinde çalışma süresi arttıkça, Gıda 
Güvenliği, Kişisel Hijyen ve Hijyen Kural-
ları konusundaki bilgi düzeyi de artmaktadır. 
Lise ve Orta okul mezunlarının 10 yıl veya 
daha fazla çalışmış olanlar için hijyen bilgi 
seviyeleri daha yüksek bulunmuştur (Gara-
yoa et al., 2011: 2006-2012).

Bu çalışmada, eğitim durumu değişkenine ba-
kıldığında, eğitim düzeyi arttıkça hijyen bilgi 
düzeyinin arttığı, en yüksek puanın üniversite 
mezunları tarafından alındığı belirlenmiştir.

Eğitim durumuna göre, bireylerin besin hijye-
ni, mutfak hijyeni ve toplam hijyen puanları 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bu-
lunmuştur (p<0.05). Kişisel hijyen puanları 
arasında ise anlamlı bir fark yoktur(p>0.05).
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Çıkmaz’ın yaptığı çalışmada, Gıda Güvenli-
ği, Kişisel Hijyen bilgisi ve Hijyen Kuralları 
bilgisi eğitim düzeylerine göre farklı bulun-
muştur (Çıkmaz 1997).

Ulusoy, tarafından yapılan çalışmada, Üni-
versite mezunlarının hijyen bilgi puanları 
ilkokul (P <0.01) ve ortaokul mezunlarından 
(p> 0.05) daha yüksek bulunmuştur (Ulusoy, 
vd. 2018:283-292). Çalışmalar, eğitim düzeyi 
yükseldikçe bireylerin hijyen bilgi düzeyleri-
nin de arttığını göstermektedir. 

Bu çalışmada; Bireylerin görevlerine göre hij-
yen puanları incelendiğinde, Aşçıların besin, 
kişisel, mutfak ve toplam hijyen puanlarının 
diğer çalışanlardan yüksek olduğu tespit edil-
miştir (Tablo 6). Yapılan bu çalışmada toplu 
beslenme servisi çalışanlarının yaptıkları gö-
revlerin hijyen bilgi puanlarını etkilediği ve 
aradaki farkın istatistiksel olarak önemli ol-
duğu bulunmuştur (p<0,05).

Ulusoy, tarafından yapılan çalışmada ise; 
Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları hakkın-
daki bilgi düzeyinin görevlere göre farklılık 
gösterdiği bulunmuştur (Ulusoy, vd. 2018: 
283-292). Bu çalışmanın sonuçları çalışma-
mızla benzerlik göstermektedir.

Bu çalışmada,bireylerin çalıştıkları kuruma 
göre puanları incelendiğinde Kurum toplu 
beslenme servislerinde çalışanların hijyen 
bilgi puanları hastane toplu beslenme ser-
vislerinde çalışanlardan yüksek bulunmuştur 
(p< 0.05).

Bıyıklı, tarafından yapılan çalışmada ise 
araştırmaya katılan bireylerin çalıştıkları has-
taneye göre besin hijyeni, personel hijyeni, 
mutfak, araç-gereç hijyeni ve toplam sorular-
dan aldığı puanlar karşılaştırıldığında puanlar 
arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlen-
miştir (p>0.05). (Bıyıklı, 2011:50-83).

Çalışılan kuruma göre bizim çalışmamızda 
bilgi puanları arasındaki fark istatistiksel ola-
rak önemli bulunurken, Bıyıklı tarafından ya-
pılan çalışmada anlamlı bir fark bulunmamış-
tır. Bunun nedeni, Bıyıklı tarafından yapılan 
çalışmanın sadece hastane çalışanlarında, bi-
zim çalışmamızın ise hastane ve okul, işyeri 
vb farklı toplu beslenme yapılan kurumlarda 
yapılmış olması gibi, araştırmaya dahil edilen 
kurumların farklılığından kaynaklanabilir. 

Yemeklerin üretilmesinde kaçınılmaz bir sü-
reç olan yiyeceklerin elle hazırlanması nede-
niyle TBS’nde eller önemli kontaminasyon 
kaynakları arasındadır. 

Çalışmamızda yer alan “Eller birçok mikro-
organizmayı barındıran organdır.” ifadesine 
bireylerin 94.2’si ,  “Elleri hijyenik bir şeki-
de yıkamak; onları bileklere kadar sıcak su 
ve sabunla yıkamak ve tırnakları fırçalamak 
anlamına gelir.” ifadesine bireylerin 96.9’si 
Kesinlikle Katılıyorum veya Katılıyorum de-
miştir.  

Yapılan çalışmaların birçoğu, kişisel hijyene 
ve özellikle el temizliğine özen gösterme-
nin zorunlu olduğunu, çünkü eller mikroor-
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ganizma ve bağırsak parazitlerinin yiyeceğe 
aktarılmasında önemli ajanlar olduklarını 
göstermiştir (Aarnisalo, et al., 2006:1001-
1011; Baş, et al., 2006:317-322; Lucca, et al., 
2006:312-316). 

Ko tarafından yapılan çalışmada “Yemeğe 
dokunmadan önce el yıkama kontaminasyon 
riskini azaltabilir” ifadesinin en yüksek puan 
alan ifadeler arasında yer aldığı belirtilmiştir 
(Ko, 2011:744-750).

Çalışmamızda yer alan “Pişmiş ve pişmemiş 
yiyecekler ayrı tezgahlarda hazırlanmalıdır.” 
ifadesine bireylerin %88.2’si Kesinlikle Katı-
lıyorum veya Katılıyorum demiştir. 

(Ko, tarafından yapılan çalışmada ise  “çiğ 
yiyecekler ve pişmiş yiyeceklerin ayrı ayrı 
ele alınması gerektiğini düşünüyorum” ifade-
sinin en yüksek puanı aldığı belirtilmektedir. 
Ayrıca gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak, en 
fazla doğru cevaplanan (% 99,8) “Öğle ye-
meği sırasında satılmayan öğle yemeği ku-
tuları yeniden satış için gece saatine kadar 
tutulabilir” ifadesinin olduğu belirtilmektedir 
(Ko, 2011:744-750).

Çalışmamızda yer alan “Besinler çözdürül-
dükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.”  ifa-
desine bireylerin %89.0’u, Kesinlikle Katılı-
yorum veya Katılıyorum demiştir.

Sani ve Al-Shabib tarafından yapılan çalış-
malarda, bireylerin sırasıyla yaklaşık %75’i 
ve %85’i çözülmüş gıdaların yeniden dondu-

rulmamasını ifade etmiştir. Bu çalışmalarda 
elde edilen sonuçlar bizim çalışmamızdaki 
sonuçlar ile benzerdir (Sani et al., 2014:210-
217; Al-Shabib, et al., 2016:212-217).

Çalışmamızda yer alan “Dondurulmuş yiye-
cekler sıcak bir ortamda çözdürülmelidir.” 
ifadesine bireylerin %53.3’ü Kesinlikle Katı-
lıyorum veya Katılıyorum demiştir.

Ulusoy tarafından yapılan çalışmada, “Don-
muş yiyecekler oda sıcaklığında çözülebilir” 
ifadesini bireylerin %54.2’si, katılıyorum ve 
kesinlikle katılıyorum şeklinde ifade etmiştir 
(Ulusoy, vd. 2018:283-292). 

Bıyıklı tarafından yapılan çalışmada, besin 
hijyeni ile ilgili sorulan “Dondurulmuş et en 
sağlıklı şekilde aşağıdaki yöntemlerden han-
gisi ile çözdürülmelidir?” sorusuna araştır-
maya katılan aşçıların %69,4’ü buzdolabında 
doğru cevabını verirken, %27,8’i yanlış ve 
%2,8’i fikrim yok cevabını vermişlerdir (Bı-
yıklı, 2011:50-83). 

Dondurulmuş etler buzdolabında yavaş ya-
vaş çözdürülmezse içindeki mikroorganizma 
yükü oda sıcaklığında artar. Çözdürülmeden 
kaynayan karışıma atıldığı takdirde içindeki 
besin öğesi miktarında azalma meydana gelir. 
Bu nedenle dondurulmuş etler buzdolabı sı-
caklığında çözdürülmelidir (Aksu, 2001:49-
51).

Lynch’in lokanta çalışanları üzerinde yap-
tığı araştırmada, çalışanların %91,7’sinin 
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dondurulmuş et ve ürünlerinin buzdolabında 
çözdürülmesi gerektiğini bildiği saptanmıştır 
(Lynch, et al., 2003:9-14).

Çalışmaların sonuçlarının yiyeceklerin çöz-
dürülme koşullarıyla ilgili olarak benzer ol-
dukları görülmektedir.

Çalışmamızda yer alan “Nezle, grip veya 
diyare gibi hastalığı bulunan personel geri 
planda çalıştırılmalı ya da çalıştırılmamalı-
dır.” ifadesine bireylerin %93.2’si Kesinlikle 
Katılıyorum veya Katılıyorum demiştir.

Al-Shabib tarafından yapılan çalışmada, 
grip, ishal, veya diğer hastalıklardan muz-
darip toplu beslenme çalışanının mutfakta 
çalışabileceğini düşünenlerin oranı % 15,5,  
uygun olmadığını düşünenlerin oranı ise % 
84,5 olarak bulunmuştur (Al-Shabib, et al., 
2016:212-217). 

Bu sonuçlar Codex Alimentarius Commissi-
on raporuyla da uyumludur. Toplu beslenme 
servislerinde hasta çalışanların gıda ile temas 
etmelerine izin verilmediği belirtilmektedir 
(Codex Alimentarius Commission, 2003:16-
17).

SONUÇ

Gıdaların mikrobiyolojik yönden güvenli 
olmaması küresel bir sorun olup, günümüz-
de gıda kaynaklı zehirlenmeler gelişmiş ve 
gelişmekte olan birçok ülkenin önemli bir 
halk sağlığı sorunudur. Gıda kaynaklı zehir-
lenmelerin önlenmesi için TBS’nde çalışan 

personele hijyen eğitimleri verilmesi bu eği-
timlerin periyodik aralıklarla tekrar edilmesi 
önemlidir. Bu eğitimler; özellikle sıcaklık ve 
zaman kontrolü, çapraz bulaşma kaynakları, 
kişisel, besin, mutfak ve araç gereç hijyeni-
nin sağlanmasıyla ilgili konuları kapsamalı-
dır. Gıda maddelerinin tarladan çatala bütün 
süreçlerde hijyenik koşullarda üretilerek, 
hijyen zinciri bozulmadan tüketiminin sağ-
lanması gıda güvenliğinin ve halk sağlığının 
korunması bakımından önemli bir kriterdir. 
TBS’nde çalışan personelin halk sağlığının 
korunması bakımından önemli sorumlulukla-
rı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Toplu beslenme servislerinde çalışanların 
hijyen bilgi düzeyleri büyük bir önem taşı-
maktadır. Ancak, çalışanların hijyen bilgi 
düzeylerinin yüksek olması kadar, bu bilgi-
leri tutum, davranış ve uygulamalarına yan-
sıtmaları daha da önemlidir. Bu nedenle TBS 
çalışanlarını eğitimlerinin periyodik aralık-
larla yapılması ve üretim süreçlerinin kontrol 
altında tutulması toplum sağlığı bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

ÖNERİLER

TBS’lerinde satın almayla başlayan yemekle-
rin servis edilmesi ve artıkların kaldırılması-
na kadar olan bütün hazırlık ve üretim süreç-
lerinde gıda güvenliği sağlanmalıdır.

Mutfak çalışanlarına iyi üretim, iyi hijyen uy-
gulamaları konusunda eğitimler verilmeli ve 
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doğru bilgileri uygulamalarına yansıtmaları 
sağlanmalıdır.

Verilecek eğitimlerin içerikleri çalışanların iş 
başı denetimleri ile tespit edilerek ihtiyaca ve 
çalışanın yapmakta olduğu göreve göre belir-
lenmelidir.

Eğitimlerin dili akademik bir dil olmamalı, 
kolay anlaşılır olmalıdır.

Eğitimler görsel, video, afiş, broşür vb eğitim 
araçlarının kullanılması eğitimin anlaşılması 
için yararlı olacaktır. 

Eğitimler çalışanların dinlenme zamanına 
göre planlanmamalıdır, bunun için zaman ya-
ratılmalıdır.

Eğitimlerde personelin kendini iyi hissedece-
ği salonlar kullanılmalıdır. İkramlarla bu et-
kinlikler desteklenmeli ve çalışanlar motive 
edilmelidir.

Mutfak içindeki panolarda çalışanları bilgi-
lendirici afiş, poster vb. görseller kullanılma-
lıdır.

Eğitimler konunun uzmanlarınca verilmeli-
dir. 

TBS yöneticileri bütün üretim, hazırlık, ser-
vis vb süreçleri kontrol etmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Mass feeding is defined as feeding of individuals out of home by foods and 
beverage planned and prepared from a single center and it has become increasingly important. 
In facilities providing mass feeding, the foods should meet requirements of energy, macronutri-
ents and micronutrients and they must be reliable in terms of hygiene. Prevention of consumer 
health is a major issue in the system in facilities providing mass feeding. Foodborne disease 
with increasing prevalence is an important public health issue in both developed and develop-
ing countries. Although it is difficult to estimate global incidence of foodborne diseases, it has 
been reported that millions of people suffer from foodborne disease worldwide. The reports 
have shown that 15.3% of deaths occur due to infections or parasitic disorders worldwide and 
diarrhea accounts for 4.3% of these. In staff working in mass feeding facilities, the common er-
rors related to hygiene include contact to foods with naked hands, inappropriate hand washing, 
insufficient cleaning of kitchen equipment’s or tools used in processing and preparing foods and 
food preparation by contaminated individual/individuals. Given these factors, staff involved in 
food preparation has serious responsibilities regarding prevention of human health. The staff 
should know the relationship between human health and the job that he/she is doing. It is of 
importance that staff involved in food preparation should have respect and awareness to hy-
giene policies in addition to being skillful. The staff working in mass feeding systems should 
be periodically trained for food, personal and equipment hygiene. The education session should 
include factors involved in pathogen growth in foods, sources of cross-contamination, time and 
heat control and personal hygiene policies. The educations should be planned, executed, devel-
oped and controlled in the context of a macro-plan. Objective: In this study, it was aimed to de-
termine and compare level of knowledge about hygiene and sanitation in individuals working in 
the feeding department of facilities providing mass feeding. Method: In this study, a question-
naire form designed to measure demographic characteristics and level of hygiene knowledge 
was applied to individuals working in mass feeding systems via face-to-face interview method. 
The first 21 items were designed to collect information regarding demographic characteristics 
and health status of participants. To collect data regarding hygiene, a 36-item Likert scale was 
used. The validity and reliability of this scale were shown by Buyruk et al. (alpha=0.8290). 
The scale included 14 items about food hygiene, 12 items about personal hygiene and 10 items 
about kitchen hygiene. The scale included positive and negative statements. The answers for 
positive statements were as follows: strongly agree (5 points), agree (4 points), uncertain (3 
points), disagree (2 points) and strongly disagree (1 point). Maximum score was 70 points in 
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food hygiene domain, 60 points in personal hygiene domain and 50 points in kitchen hygiene 
domain. Maximum total score was 180 points. All analyses were performed by SPSS version 
17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA). Inter-group comparisons were performed by ANOVA, 
Chi-square and t tests. A p value<0.5 was considered as statistically significant. Findings and 
Results: Of 484 individuals working in mass feeding systems, 59.1% were men whereas 40.9% 
were women. Of women included, 47.5% were aged 35-44 years while 24.2% were aged ≥45 
years. Of men included, 36.7% were aged 35-44 years while 33.2% were aged ≥45 years. No 
significant relationship was found between gender and age groups (p>0.05). Of the subjects 
included, 69.2% were working in mass feedings system of a hospital while 30.8% were work-
ing in mass feeding system of a school or a company. Of the subjects, 30.4% were working as 
head cook, chef or assistant chef while 7.9% in cleaning field, 11.6% in washing up field and 
50.1% in service and storage field. Of the women, 8.1% was chef and 74.2% were service staff 
while 45.9% of men were chef and 33.5% were service staff. Significant difference was found 
in distribution of jobs according to gender (p<0.05). Of the women, 12.6% had experience of 15 
years or more while this rate was 47.5% among men. There was significant difference in work 
experience and gender (p<0.05). It was found that 97.5% of subjects received hygiene training. 
When hygiene scores were assessed, it was found that 33.9% of subjects scored maximum point 
in food hygiene while 24.6% scored maximum point in personal hygiene and 27.5% scored 
≥48 points in kitchen hygiene. It was also found that overall hygiene score was ≥171 points in 
30% of subjects. A significant, positive correlation was detected between personal hygiene and 
kitchen hygiene scores of subjects (r=0.784; p=0.001). Again, a strong relationship was found 
between personal hygiene and food hygiene scores (r=780; p=0.001). There was also a strong 
correlation between kitchen hygiene and food hygiene scores (r=0.735; p=0.001). It was found 
that hygiene scores were increased by education level. Overall hygiene score was 164.8±14.6 in 
subjects with university degree, 159.0±17.6 in those with high school degree and 157.0±16.4 in 
those with secondary school degree. It was found that the difference in food, kitchen and overall 
hygiene scores according to education level was found to be statistically significant (p<0.05) 
but no difference was found in personal hygiene scores (p>0.05). When hygiene scores were as-
sessed according to facilities, it was found that overall hygiene score was significantly higher in 
individuals working at schools or companies than those working at hospitals (p<0.05). Again, 
it was found that hygiene scores were higher in chefs when compared to individuals working 
in other fields. It was found that job definition had significant effect on hygiene scores in mass 
feeding systems (p<0.05). When hygiene scores were analyzed according to training status, it 
was found there was significant difference in food, personal and overall hygiene scores (p<0.05 



79

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:225 K:398
(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

for all) but not in kitchen hygiene score (p>0.05) between individuals received or not received 
hygiene training. When assessed according to time of hygiene training, it was found that hy-
giene scores were higher in subjects received training within prior one year with significant 
difference in personal and overall hygiene scores (p<0.05). When answers in hygiene scale 
were analyzed, it was found that the statement “Food poisoning may impair organizational im-
age” was answered correctly by highest number of participants (74.6%); followed by the state-
ment “Buyer should take care of label when purchasing meat” (68.4%). The statement “Frozen 
foods should be thawed in a hot environment” was answered correctly by lowest number of 
participants. In personal hygiene scale, the statement “Hands harbor many microorganisms” 
was answered correctly by highest number of participants (71.7%) while “Bacteria generally 
spread by air” was answered by lowest number of participants (40.5%). In kitchen hygiene 
scale, the statement “Staff should be meticulous while washing, rinsing and sterilizing plates” 
was answered correctly by highest number of participants (70.9%). Undoubtedly, staff working 
in mass feeding systems has important responsibilities in prevention of public health. Level of 
hygiene knowledge is of importance in staff working in mass feeding systems. However, it is 
more important to reflect the high level of knowledge to attitude, behavior and practice. Thus, 
it is important to provide periodical education to staff working in mass feeding systems and to 
control production processes for public health. 
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Öz: Amaç: Bu çalışma, beslenme ve diyetetik eğitimi alan Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile bu eğitimi almayan Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin diyet kalitesini kar-
şılaştırmak için yürütülmüştür. Yöntem: Diyet kalitesini değerlendir-
mek için Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 (SYİ) kullanılmıştır. Çalışmanın 
örneklemini Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne 
kayıtlı 1. (BDB-1) ve 4.(BDB-4) sınıf öğrencileri ile psikolojik danış-
manlık ve rehberlik bölümüne kayıtlı 1.(PDR-1) ve 4.(PDR-4) sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya 18-30 yaşlarında 202 gönül-
lü üniversite öğrencisi katılmıştır. Bulgular: BDB-1 öğrencilerinin 
%50.8’i, BDB-4 öğrencilerinin %56.1’i geliştirilmesi gereken diyet 
kalitesine sahipken; PDR-1 öğrencilerinin %75.52i, PDR-4 öğrenci-
lerinin %71.4’ü kötü diyet kalitesine sahip bulunmuştur. Öğrencilerin 
diyet kalitesinin beden kütle indeksi değeri ve yaşadıkları yere göre 
değişmediği saptanmıştır. BDB öğrencilerinin diyet kalitesi, PDR öğ-
rencilerinden daha iyi olmasına karşın, BDB-1 ve BDB-4 öğrencileri 
arasında diyet kalitesi açısından fark bulunmamıştır. Sonuç: Beslenme 
ve diyetetik bölümü öğrencilerinin aldığı eğitimin, psikolojik danış-
manlık ve rehberlik bölümü öğrencileri ile karşılaştırıldığında, diyet 
kalitelerini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Fakat beslenme ve 
diyetetik bölümü öğrencilerini aldıkları eğitime göre kendi içinde kı-
yasladığımızda herhangi bir fark bulunmamıştır. Bu da alınan eğitim 
ve sahip olunan bilgi dışındaki faktörlerinde diyet kalitesine etkisinin 
incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin, üni-
versite hayatı boyunca edindiği yeni beslenme alışkanlıklarının yeterli 
ve dengeli beslenme sınırları içinde olması sağlanarak bireyi ve toplu-
mu ortaya çıkabilecek hastalıklardan korumak mümkündür. Bunu sağ-
lamak için öğrenciler için çeşitli uygulamalı eğitimler düzenlenmesi ve 
programlar oluşturulması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Diyet Kalitesi, Sağlıklı 
Yeme İndeksi -2010

Abstract: Aim: This study was conducted to evaluate the effect of Nu-
trition and Dietetics education on the diet quality of university students 
in the Nutrition and Dietetics Department 1. (NAD-1) and 4. (NAD-
4) grade and Psychological Counselling and Guidance Department 1. 
(PCG-1) and 4. (PCG-4) grade students. Method: The Healthy Eating 
Index-2010 (HEI-2010) was used to assess diet quality. The sample 
of the study is composed of 1st and 4th grade students enrolled in 
Yeditepe University Nutrition and Dietetics Department and 1st and 
4th Grade Students enrolled in psychological counseling and guidance 
department. 202 volunteer university students aged between 18-30 
participated in the study. Results: While 50.8% of NAD-1 students 
and 56.1% of NAD-4 students had the diet qualities to be improved; 
75.52% of the PCG-1 students and 71.4% of the PCG-4 students had 
poor diet qualities. It was found that the diet quality of the students 
did not differ according to the Body Mass Index (BMI) values and the 
place where they live. Although the diet quality of NAD students was 
better than that of PCG students, but there was no difference in diet 
quality between NAD-1 and NAD-4 students. It is found that Nutrition 
and Dietetics education did not affect the diet quality. Conclusion: In 
this study, it was found that nutrition and dietetic students’ diet quality 
was better than the students of psychological counseling and guidance 
department. However, there is no difference in term of diet quality be-
tween in the first and fourth grade nutrition and dietetic students. This 
result suggests that the effect of other factors on the diet quality should 
be examined. It is possible to protect individuals and society from non-
communucable diseases by ensuring that healthy nutritional habits are 
acquired in university life and various practical trainings and programs 
for the students are needed.

Key Words: Univesity Students, Diet Quality, Healthy Eating In-
dex-2010
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INTRODUCTION 

Human beings need nutrition to sustain the-
ir lives. Nutrition is defined as obtaining and 
using the nutrients that should be provided in 
enough amounts of energy and nutrients ne-
cessary for long-term growth, development, 
protection of health in the most economical 
way without losing the nutritional value and 
making it unhealthy (Yılmaz and Ozkan, 
2007: 89). It has been determined that nearly 
50 nutrient elements are needed to sustain 
life and to preserve health and how much of 
each of these nutrients should be taken daily 
by evidence-based research (TUBER), 2016: 
30). When any of these items are not taken 
or taken less than necessary, growth and de-
velopment are retarded, health is impaired as 
scientifically revealed (Yılmaz and Ozkan, 
2007: 89). Dietary intake of these nutrients in 
sufficient and balanced amounts is the goal of 
a healthy nutrition (TOBR, 2004: 30).

Nutrition is as important in the treatment of 
diseases as it is in the protection of health 
(Yılmaz and Ozkan, 2007: 89). Nowadays it 
is known that nutrition plays a key role in the 
prevention of many chronic diseases such as 
cardiovascular diseases, many types of can-
cers, obesity, hypertension, diabetes, allergic 
diseases, osteoporosis and tooth decay. Chro-
nic diseases usually occur during adulthood, 
but are based on childhood and adolescence 
(Onurlubaş et al., 2015: 61). Healthy nutriti-
on is an important factor in preventing from 

non-communicable diseases such as obesity 
diabetes and cardiovascular diseases. Healthy 
nutrition should be provided in all age gro-
ups. Transition period from adolescence to 
adulthood is an important period in which 
eating habits are developed and formed (Hil-
ger et al., 2017: 100). The unique decisions 
taken during the studentship, which constitu-
tes a significant part of the adulthood period, 
affect the individual’s diet. It is known that 
throughout the studentship, students have 
settled in a new atmosphere, changed their li-
festyles and nutritional habits (Alibabić et al., 
2014: 2137). New forms of nutritional habits 
that will emerge will continue after university 
(Yılmaz and Ozkan, 2007: 101). 

In our country, researches about the nutritio-
nal behaviours of young people showed that 
there are very serious problems related to nut-
rition in this period (Onurlubaş et al, 2015: 
62). Metabolic functions are changing as a 
consequence of unhealthy nutrition, which in 
the long term causes significant damage to the 
body (Alibabić et al., 2014: 2137). Changing 
nutritional behaviors may affect the mental 
and physical state of the university students 
as well as the school performance indirectly 
(Korkmaz, 2010: 401). It has been shown in 
previous studies that this group of students 
has poor dietary habits such as high fast food 
consumption, low fruit and vegetable con-
sumption (Hilger et al., 2017: 100).
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The complexity of human nutrition has led 
to the emergence of many different methods 
of assessing nutrient consumption (Previdelli 
et al., 2011: 1). While the nutritional status 
of the individuals is evaluated, the dietary 
components are handled individually, but this 
components are not consumed in an isolated 
manner. Diet consists of food and nutrient 
combinations. Therefore nutritional analysis 
has emerged as an alternative way to examine 
the overall quality of the diet. (Miller et al., 
2010: 306) 

Diet quality refers to the ability to sustain cons-
tant energy and nutrition (Ruel, 2003: 10). 
There are different dietary indices used to me-
asure total diet quality (Hu, 2002: 4). Dietary 
quality indices are used to determine students’ 
nutritional status. Healthy eating index (HEI) 
is one of these indices (Ruel, 2003: 10).

As a final effort, United States Department of 
Agriculture (USDA) and Europe have crea-
ted new methods of measuring diet quality to 
meet both nutritional requirements and die-
tary guidlines needs (Ruel, 2003: 10). HEI is 
designed to determine whether individuals’ 
diets meet the USDA food guide pyramid 5 
consumption of large groups of nutrients and 
the recommendations of the United States di-
etary guidelines (Hu, 2002: 4).

AIM

This study was conducted with the aim of de-
termining the dietary quality of the university 

students by evaluating the effect of nutrition 
and dietetics education given. 

SCOPE

In this study, the factors affecting the nutri-
tional status of university students, dietary 
indices which is one of the methods used to 
assess nutrient consumption, the relationship 
between diet quality and education received 
are mentioned.

MATERIALS and METHODS

Participants and Data Collection

The research ethics committee was granted 
permission from the Ethics Committee of the 
Institute of Clinical Investigations, Yeditepe 
University, dated 23/11/2017 and numbered 
748. Written consent obstained from the in-
dividuals before participaiting in the study. 
The sample of this research is composed of 
healthy individuals between the ages of 18 
and 30 who are educated at the first and fo-
urth levels of the Department of Nutrition and 
Dietetics of the Yeditepe University and the 
Department of Psychological Counselling 
and Guidance. Total number of NAD-1 and 
NAD-4 students were 97 and 68 and 62.9% 
(61) and 83.8% (57) of them participated 
respectively. Total number of PCG-1 and 
PCG-4 were 48 and 65 and 100% (48) and 
53.8% (35) of them participated respectively.  
Data was collected between December 2017 
and February 2018 via face-to-face intervi-
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ew method. Participants were asked to fill 
out general questionnaire and 24 hour recall 
(24HR) in research. Height and weight mea-
surements were taken based on the declera-
tion. BMI classification of the World Health 
Organization was used to determine that par-
ticipants were underweight, normal-weight, 
overweight or obese. BMI classification were 
given as follows: underweight <18,5 kg/m2, 
normal weight 18,5-24.99 kg/m2, overwe-
ight 25.0 to 29.99 kg/m2, obese ≥30.0 kg/m2 
(WHO, 2000: 9).

Measures

General questionnaire and 24HR were used. 
General questionnaire was prepared by the 
researcher. 24HR was designed by the rese-
archer.

Questionnaire

General questionnaire included nine questi-
ons in total, questioning the height and we-
ight, residence status, smoking, alcohol con-
sumption, health status, and nutritional supp-
lement use of the participants.

24 Hour Dietary Recall

24-hour recalls(24HR) were collected by re-
cording food and baverages consumed by in-
dividuals in the last twenty four hour using 
household measures (e.g., bowls, cups, and 
glasses). Before filling in the records, the re-
searcher described the standard portion size 
to the participants. Participants were able to 

ask additional information or assistance from 
the researcher with regard to the completion 
dietary record at any time during participati-
on.Analyses of nutrient content of the 24HR 
were made with BEBIS 7.2 student version. 
Adequacy of daily intake of energy and nutri-
ents was interpreted according to the Dietary 
Recommended Intake (DRI) levels in Dietary 
Guidelines for Turkey (TOBR) and Turkey 
Dietary Guidelines (TUBER).

Healthy Eating Index-2010 (HEI-2010)

HEI-2010 was developed in the mid-1990s to 
ensure that measuring the overall diet affects 
the quality of the diet. HEI led to the assess-
ment of the quality of the diet at the time in-
dicated, as well as the change in diet pattern 
over time (Kennedy, 2008: 70). HEI can be 
used in many areas such as observing popula-
tions and food environment, epidemiological 
studies, food assistance packages, nutritional 
interventions, monitoring the relationship 
between diet cost and quality (Guenther et 
al., 2014: 399). 

Higher scores for all components in the HEI 
reflect better diet quality (Guenther et al., 
2014: 399). Component scores range from 
0-5, 0-10 or 0-20, with a score of 100% in 
total, meaning that the recommended amount 
is met or passed (Hiza et al., 2013: 1). When 
the diet qualities of the individuals are cate-
gorized according to the total HEI-2010 sco-
re, defined 50 and below 50 as a poor diet 
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guality, 51 to 80 as that needs to be improved 
diet quality, and better than 80 is defined as 
good diet quality (Kennedy, 2008: 70).

Statistical Analyses

All analyses were conducted using the Sta-
tistical Package for Social Sciences, SPSS 
(Version 22) (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 
with statistical significance set at p<0.05. For 
the evaluation of data descriptive statistical 
methods (mean, standard deviation) were 
used.Chi – Square test was used when two or 
more independent groups were compared in 
the categorical variables. Normal distribution 
of quantitative data between independent two 
groups was compared by using Parametric In-
dependent T test. Non-normal distributions in 
the independent two groups was compared by 
using Non-parametric Mann Whitney-U test. 

LIMITATION

The major limitation of this study is that this 
study was conducted only on one campus 
within one non-nutrition and dietetic depart-
ment. Similar studies have to be done at dif-
ferent universities in order to achieve more 
generalized results. In addition, self-reported 
anthropometric measures were used. 

PROBLEM

Individual nutritional habits are influenced 
by their knowledge and attitudes about this 

behavior (Bano, 2013: 29). It is thought that 
knowledge about food and nutrition is im-
portant to develop healthy nutritional habits 
(Triches et al., 2005: 1).

HYPOTHESIS

Nutrition knowledge has an important role 
in healthy eating thus we hypothesed that 
4th grade students of Nutrition and Diete-
tics Department would show better results 
in healthy eating scores and nutrient intakes 
than 1st grade students who are not educated 
in nutrition yet, as well as other department 
students who have not any nutrition related 
curriculum and similar student distribution 
and characteristics as gender and number of 
students in each grade.  

RESULTS

30.2% of students were registered in the 
NAD-1; 24.3% were in the PCG-1; 28.2% 
were in the NAD-4 and 17.3% were in the 
PCG-4. 1.6% of NAD-1 students were men, 
98.4%  were women. 10.2% of the PCG-1 stu-
dents were men, 89.8% were women. 5.3% of 
the NAD-4 students were men, 94.7% were 
women. 8.6% of PCG-4 students were men 
while 91.4% were women.

The mean BMI of NAD-1 students was 
21.1±2.9 kg/m2; and 21.1±12.7 kg/m2 for the 
PCG-1 students and the mean BMI of NAD-
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4 students was 20.6±2.7 kg/m2; and 21.5±3.4 
kg/m2 for the PCG-4 students. 

According to the BMI classification, 16.7% 
of NAD-1 students were underweight, 75.0% 
were in normal weight, 6.7% were overwe-
ight and 1.6% was obese. 10.6% of PCG-1 
students were underweight, 80.9% were in 
normal weight, 6.4% were overweight and 
2.1% was obese. 20.0% of NAD-4 students 
were underweight, 72.7% were in normal 
weight, 5.5% were overweight and 1.8% was 
obese. 14.2% of PCG-4 students were under-
weight, 82.9% were in normal weight and 
2.9% was obese.

18.0% of NAD-1 students were smoking whi-
le 33.3% of PCG-1 students were smokers. 
28.1% of NAD-4 students were smoking 
while 34.3% of PCG-4 students were smo-
kers 54.1% of NAD-1 students were using 
alcohol while 54.2% of PCG-1 students were 
using alcohol. 54.4% of NAD-4 students were 
using alcohol while 31.4% of PCG-4 students 
were using alcohol.  85.2% of the NAD-1 stu-

dents, 81.3% of the PCG-1 students, 91.2% of 
the NAD-4 students and 97.1% of the PCG-4 
students had no health problems. When stu-
dents with health problems are considered, it 
is seen that NAD-1 and NAD-4 students had 
endocrine nutritional and metabolic diseases 
(6.7% and 5.3%), PCG-1 students had more 
respiratory system diseases (12.4%).

85.2% of NAD-1 students, 77.1% of PCG-
1 students, 78.9% of NAD-4 students and 
65.7% of PCG-4 students were not using nut-
ritional supplements. When students using 
supplements are assesed, it is seen that both 
of the NAD and PCG fourth grade students 
(21.1% and 34.3%) were using more supp-
lement than first grade students (14.8% and 
32.9%). 

Energy and micro and macro nutrient intakes 
of 1. grade students are shown in Table 1 and 
Table 2 shows the intakes of 4. grade students 
and Table 3 shows energy and nutrient intake 
of NAD-1 and NAD-4 students. 

Table 1. Daily Energy and Nutrient Intake of NAD-1 and PCG-1 Students

NAD-1(61) PCG-1(49)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*
Energy (kcal) 1327.0 366.8 604.8 2158.3 1383.1 493.6 613.0 2833.6 0.496
Protein (g) 58.0 31.1 26.5 263.6 54.7 20.1 20.2 119.5 0.523
Fat (g) 58.8 18.0 22.6 95.6 62.4 25.7 23.9 137.6 0.409
Carbohydrate 
(g) 138.9 50.6 33.4 275.0 149.3 62.6 30.1 307.1 0.336
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NAD-1(61) PCG-1(49)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*
Fibre (g) 15.7 8.6 5.1 41.2 14.3 6.2 5.0 32.5 0.295
Omega-3 (g) 1.4 1.5 0.3 9.3 1.0 0.8 0.2 5.5 0.141
Omega-6 (g) 10.6 5.8 1.6 29.6 13.0 6.5 2.7 40.9 0.039*
SFAs (g) 20.8 8.0 5.9 41.6 21.4 10.6 6.0 53.6 0.755
MUFAs (g) 20.3 7.2 7.0 38.3 20.8 10.0 6.6 61.7 0.726
PUFAs (g) 12.3 6.4 2.8 33.4 14.2 7.0 3.4 46.4 0.129
Cholesterol 
(mg) 237.0 140.7 47.2 702.0 217.2 149.8 10.8 810.0 0.362

Vitamin A 
(mcg) 816.5 640.0 118.8 3113.8 606.6 395.5 133.7 2499.3 0.171

Vitamin E 
(mcg) 13.1 7.8 0.6 32.7 15.8 7.6 1.9 38.7 0.068

Thiamine (mg) 0.7 0.3 0.3 1.5 0.7 0.2 0.3 1.3 0.928
Riboflavin (mg) 1.1 0.4 0.5 2.3 0.9 0.4 0.2 2.1 0.090
Niacin (mg) 23.7 19.8 8.7 165.9 20.9 9.1 7.4 55.0 0.373
Vitamin B6 
(mg) 1.1 0.7 0.4 5.9 0.9 0.4 0.3 2.3 0.088

Folate (mcg) 216.9 121.4 77.7 613.8 210.0 99.7 74.4 517.8 0.748

Vitamin B₁₂ 
(mcg) 3.9 2.4 0.8 14.2 3.7 2.5 0.0 11.5 0.633

Vitamin C (mg) 63.4 52.4 0.0 245.7 57.0 38.3 2.2 141.0 0.916
Biotin (mcg) 33.9 17.2 9.6 84.6 28.6 14.5 8.9 78.4 0.091
Pantothenic 
acid (mg) 3.7 1.6 1.3 9.7 3.3 1.3 0.8 7.1 0.229

Iron (mg) 7.9 4.1 2.6 22.1 8.3 4.2 3.0 27.0 0.626
Iodine (mcg) 109.0 38.2 42.7 209.8 108.0 40.3 35.3 233.2 0.898
Zinc (mg) 7.5 2.9 2.4 13.9 7.5 3.1 2.4 15.7 0.929
Copper (mg) 1.0 0.5 0.3 2.2 1.0 0.5 0.4 2.9 0.898
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NAD-1(61) PCG-1(49)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*
Fluorine (mcg) 389.6 180.4 163.5 891.2 413.2 173.4 186.6 828.9 0.489
Sodium (mg) 2190.6 698.0 1047.5 4313.3 2593.7 990.0 664.5 5411.7 0.018*
Potassium (mg) 1895.3 820.1 562.0 3906.8 1729.4 767.6 727.7 4095.3 0.281
Calcium (mg) 596.8 258.7 177.6 1395.1 505.9 209.6 116.1 1208.3 0.049*
Phosphorus 
(mg) 945.7 370.3 420.2 2519.5 386.0 276.3 344.4 1716.9 0.078

Magnesium 
(mg) 218.6 93.2 96.2 467.9 201.8 94.8 21.3 517.6 0.351

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used

Table 2. Daily Energy and Nutrient Intake of NAD-4 and PCG-4 Students

NAD-4(57) PCG-4(35)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*

Energy (kcal) 1453.0 378.8 729.4 2250.2 1272.1 363.6 622.6 2123.1 0.026*

Protein (g) 61.2 16.7 30.8 108.5 49.4 23.9 23.5 146.7 0.007*

Fat (g) 67.0 20.2 30.7 116.1 60.5 19.8 24.5 107.8 0.134

Carbohydrate (g) 149.0 53.2 46.0 268.4 132.0 48.0 45.3 251.4 0.125

Fibre (g) 18.0 8.6 3.8 44.4 12.7 6.7 4.0 35.4 0.002*

Omega-3 (g) 1.3 0.8 0.4 4.2 1.0 0.6 0.3 2.3 0.052

Omega-6 (g) 11.8 5.8 1.7 28.8 12.5 6.6 2.4 35.7 0.591

SFAs (g) 24.6 8.2 10.1 46.8 20.9 8.6 5.2 41.6 0.041*

MUFAs (g) 22.7 8.1 10.1 46.8 19.8 8.4 8.2 46.6 0.106

PUFAs (g) 13.6 6.2 2.5 31.7 13.7 6.7 2.9 37.7 0.916

Cholesterol (mg) 243.0 159.0 16.9 676.4 216.0 218.3 12.3 1150.0 0.094

Vitamin A (mcg) 1020.8 892.3 166.0 3826.1 629.0 608.3 143.6 3828.9 0.005*

Vitamin E (mcg) 14.7 7.3 1.4 33.8 15.3 8.9 1.8 47.1 0.758

Thiamine (mg) 0.8 0.3 0.3 1.5 0.6 0.2 0.3 1.3 0.001*
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NAD-4(57) PCG-4(35)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*

Riboflavin (mg) 1.3 0.5 0.4 2.6 1.0 0.5 0.3 2.5 0.001*

Niacin (mg) 22.5 7.9 9.9 53.0 17.9 10.5 9.3 63.8 0.001*

Vitamin B6 (mg) 1.1 0.4 0.4 2.0 0.8 0.4 0.3 1.8 0.002*

Folate (mcg) 243.0 97.4 80.4 480.5 188.1 91.3 65.6 463.8 0.009*

Vitamin B₁₂ (mcg) 4.5 2.2 0.9 9.8 3.8 3.3 0.1 17.9 0.014*

Vitamin C (mg) 76.7 43.0 4.0 162.7 57.2 47.3 2.9 157.6 0.019*

Biotin (mcg) 39.8 52.2 8.9 78.5 28.5 18.5 8.6 85.3 0.002*

Pantothenic acid 
(mg)

4.1 1.3 1.9 7.7 3.2 1.6 1.0 9.0 0.002*

Iron (mg) 9.3 3.8 4.0 18.9 6.7 2.9 2.2 12.9 0.001*

Iodine (mcg) 122.9 45.7 46.8 246.7 100.9 34.8 27.0 168.2 0.017*

Zinc (mg) 8.9 2.9 4.6 15.2 7.1 3.5 2.3 20.4 0.010*

Copper (mg) 1.2 0.5 0.3 2.7 0.9 0.6 0.3 1.8 0.001*

Fluorine (mcg) 426.9 193.8 169.0 998.9 479.4 254.6 104.7 1129.5 0.267

Sodium (mg) 2526.9 778.1 806.0 4115.1 2198.1 818.1 846.1 4251.9 0.057

Potassium (mg) 2235.8 765.0 645.8 4234.8 1598.6 692.5 628.1 3508.2 0.000*

Calcium (mg) 773.3 328.9 235.2 1840.5 596.4 282.1 193.4 1123.7 0.010*

Phosphorus (mg) 1071.4 318.1 472.2 1913.5 798.0 322.0 305.3 1781.7 0.000*

Magnesium (mg) 248.3 87.1 84.3 448.9 182.0 72.8 82.7 379.0 0.000*

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance 

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used
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Table 3. Daily Energy and Nutrient Intake of NAD Students

NAD-1(61) NAD-4(57)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*

Energy (kcal) 1327.0 366.8 604.8 2158.3 1453.0 378.8 729.4 2250.2 0.069

Protein (g) 58.0 31.1 26.5 263.6 61.2 16.7 30.8 108.5 0.491

Fat (g) 58.8 18.0 22.6 95.6 67.0 20.2 30.7 116.1 0.022*

Carbohydrate (g) 138.9 50.6 33.4 275.0 149.0 53.2 46.0 268.4 0.292

Fibre (g) 15.7 8.6 5.1 41.2 18.0 8.6 3.8 44.4 0.155

Omega-3 (g) 1.4 1.5 0.3 9.3 1.3 0.8 0.4 4.2 0.237

Omega-6 (g) 10.6 5.8 1.6 29.6 11.8 5.8 1.7 28.8 0.261

SFAs (g) 20.8 8.0 5.9 41.6 24.6 8.2 10.1 46.8 0.012*

MUFAs (g) 20.3 7.2 7.0 38.3 22.7 8.1 10.1 46.8 0.087

PUFAs (g) 12.3 6.4 2.8 33.4 13.6 6.2 2.5 31.7 0.278

Cholesterol (mg) 237.0 140.7 47.2 702.0 243.0 159.0 16.9 676.4 0.933

Vitamin A (mcg) 816.5 640.0 118.8 3113.8 1020.8 892.3 166.0 3826.1 0.154

Vitamin E (mcg) 13.1 7.8 0.6 32.7 14.7 7.3 1.4 33.8 0.233

Thiamine (mg) 0.7 0.3 0.3 1.5 0.8 0.3 0.3 1.5 0.097

Riboflavin (mg) 1.1 0.4 0.5 2.3 1.3 0.5 0.4 2.6 0.010*

Niacin (mg) 23.7 19.8 8.7 165.9 22.5 7.9 9.9 53.0 0.539

Vitamin B6 (mg) 1.1 0.7 0.4 5.9 1.1 0.4 0.4 2.0 0.720

Folate (mcg) 216.9 121.4 77.7 613.8 243.0 97.4 80.4 480.5 0.204

Vitamin B₁₂ (mcg) 3.9 2.4 0.8 14.2 4.5 2.2 0.9 9.8 0.057

Vitamin C (mg) 63.4 52.4 0.0 245.7 76.7 43.0 4.0 162.7 0.032*

Biotin (mcg) 33.9 17.2 9.6 84.6 39.8 52.2 8.9 78.5 0.051

Pantothenic acid 
(mg) 3.7 1.6 1.3 9.7 4.1 1.3 1.9 7.7 0.085

Iron (mg) 7.9 4.1 2.6 22.1 9.3 3.8 4.0 18.9 0.054

Iodine (mcg) 109.0 38.2 42.7 209.8 122.9 45.7 46.8 246.7 0.075

Zinc (mg) 7.5 2.9 2.4 13.9 8.9 2.9 4.6 15.2 0.010*

Copper (mg) 1.0 0.5 0.3 2.2 1.2 0.5 0.3 2.7 0.055

Fluorine (mcg) 389.6 180.4 163.5 891.2 426.9 193.8 169.0 998.9 0.281
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NAD-1(61) NAD-4(57)

Mean S Min Max Mean S Min Max p*

Sodium (mg) 2190.6 698.0 1047.5 4313.3 2526.9 778.1 806.0 4115.1 0.015*

Potassium (mg) 1895.3 820.1 562.0 3906.8 2235.8 765.0 645.8 4234.8 0.022*

Calcium (mg) 596.8 258.7 177.6 1395.1 773.3 328.9 235.2 1840.5 0.002*

Phosphorus (mg) 945.7 370.3 420.2 2519.5 1071.4 318.1 472.2 1913.5 0.051

Magnesium (mg) 218.6 93.2 96.2 467.9 248.3 87.1 84.3 448.9 0.077

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance 

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used

According to the scores of HEI 6.6% of 
NAD-1 students had good, 50.8% had ne-
eds to be improved and 42.6% had poor diet 

quality. 2.0% of PCG-1 students had good, 
22.5% had needs to be improved and 75.5% 
had poor diet quality. 56.1% of NAD-4 stu-
dents had needs to be improved and 43.9% 
had poor diet quality. 41.5% of PCG-4 stu-
dents had needs to be improved and 56.0% 
had poor diet quality (Table 4). 

Table 4. Categorization of Students According to Diet Quality

Good Needs to be Improved Poor

n % n % n %

NAD-1 (n: 61) 4 6.6 31 50.8 26 42.6

PCG-1 (n: 49) 1 2.0 11 22.5 37 75.5

NAD-4 (n: 57) 0 0.0 32 56.1 25 43.9

PCG-4 (n: 35) 0 0.0 10 28.6 25 71.4

TOTAL (n: 202) 5 2.5 84 41.5 113 56.0

Table 5, Table 6 and Table 7 shows the com-
parison of total and component scores of HEI 

of 1. grade, 4. grade students and comparison 
of NAD-1 and NAD-4 respectively. 
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Table 5. Comparison of HEI-2010 Scores of NAD-1 and PCG-1 Students

NAD-1(61) PCG-1(49)

Mean S Mean S p*

Total HEI-2010 Score (100 52.4 16.8 43.5 12.4 0.002*

Total Fruit (5) 1.4 1.8 0.9 1.5 0.321

Whole Fruit (5) 1.9 2.2 1.1 2.0 0.058

Total Vegetables (5) 2.8 4.5 2.3 1.5 0.709

Greens and Beans (5) 0.9 1.6 0.7 1.5 0.304

Whole Grains (10) 3.4 4.3 0.4 1.8 0.000*

Dairy (10) 5.0 3.1 3.3 2.9 0.001*

Total Protein Foods (5) 4.5 1.1 4.4 1.1 0.695

Seafood and Plant Proteins (5) 2.8 2.2 2.6 2.4 0.934

Fatty Acids (10) 3.8 3.7 4.3 3.5 0.303

Refined Grains (10) 4.4 4.0 3.0 3.7 0.062

Sodium (10) 4.4 3.4 3.0 3.5 0.021*

Empty Calories (20) 17.8 4.5 17.5 4.8 0.763

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used
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Table 6. Comparison of HEI-2010 Scores of NAD-4 and PCG-4 Students

NAD-4(57) PCG-4(35)

Mean S Mean S p*

Total HEI-2010 Score (100) 51.5 14.5 44.3 11.6 0.014*
Total Fruit (5) 1.4 1.8 0.9 1.5 0.049*
Whole Fruit (5) 1.9 2.2 1.1 2.0 0.049*
Total Vegetables (5) 2.8 4.5 2.3 1.5 0.250
Greens and Beans (5) 0.9 1.6 0.7 1.5 0.045*
Whole Grains (10) 3.4 4.3 0.4 1.8 0.018*
Dairy (10) 5.0 3.1 3.3 2.9 0.005*
Total Protein Foods (5) 4.5 1.1 3.9 1.4 0.041*
Seafood and Plant Proteins (5) 2.8 2.2 2.5 2.5 0.428
Fatty Acids (10) 3.0 3.0 4.0 3.7 0.195
Refined Grains (10) 4.6 4.1 3.8 3.8 0.343
Sodium (10) 3.4 3.3 3.8 3.8 0.867
Empty Calories (20) 17.9 5.0 16.8 5.4 0.283

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used
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Table 7. Comparison of HEI-2010 Scores of NAD-1 and NAD-4 Students

NAD-1(61) NAD-4(57)

Mean S Mean S p*

Total HEI-2010 Score (100) 52.4 16.8 51.5 14.5 0.752

Total Fruit (5) 1.4 1.8 1.4 1.7 0.657

Whole Fruit (5) 1.9 2.2 2.1 2.2 0.706

Total Vegetables (5) 2.8 4.5 2.6 1.4 0.399

Greens and Beans (5) 0.9 1.6 0.7 1.4 0.629

Whole Grains (10) 3.4 4.3 2.4 3.5 0.219

Dairy (10) 5.0 3.1 6.1 3.3 0.036*

Total Protein Foods (5) 4.5 1.1 4.5 1.1 0.872

Seafood and Plant Proteins (5) 2.8 2.2 2.8 2.2 0.953

Fatty Acids (10) 3.8 3.7 3.0 3.0 0.412

Refined Grains (10) 4.4 4.0 4.6 4.1 0.677

Sodium (10) 4.4 3.4 3.4 3.3 0.075

Empty Calories (20) 17.8 4.5 17.9 5.0 0.863

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance

Independent T test and Mann Whitney U test 
were used

There was not a significant relationship bet-
ween BMI and diet quality (p=0.479, p>0.05) 
(Table 8). 41.9% of underweight individuals 
had needs to be improved, 58.1% had poor 
diet quality; 3.3% of normal weight individu-
als had good diet, 38.8% had needs to be imp-
roved, 57.9% had poor diet quality; 70.0% of 
overweight indivudials had needs to be imp-

roved, 30.0% had poor diet quality; 25.0% of 
obese indivuduals had needs to be improved, 
75.0% had poor diet quality. Residence status 
also was not found to be significantly related 
with diet quality (p=0.899, p>0.05).  4.2% of 
alone living at home had good, 45.8% had 
needs be improved, 50% had poor; 2.5% of 
living with family had good, 39.2% had ne-
eds to be improved, 58.2% had poor; 39.4 of 
living with friends had needs to be improved, 
60.6% had poor; 2.4% of living at dormitary 
had good, 41.5% had needs to be improved, 
56.1% had poor diet quality.
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Table 8. HEI-2010 Categories According to Students BMI

Good (n:5) Needs to be Improved (n:80) Poor (n:112) p

BMI Classification n % n % n % 0.479

Underweight 0 0.0 13 41.9 18 58.1

Normal weight 5 3.3 59 38.8 88 57.9

Overweight 0 0.0 7 70.0 3 30.0

Obese 0 0.0 1 25.0 3 75.0

*p<0.05 was accepted as statistically signifi-
cance 

Chi-Square test was used

DISCUSSION 

Nutrition education has a vital importance for 
university students making choices that affect 
their diet choices and lifestyles. Nutrition and 
dietetics students are trained in many subjects 
such as nutrition, food selection, dietary be-
haviors, diseases, food preparation and exer-
cise physiology (Hong et al., 2016: 2). So it is 
often assumed that dietitians will have better 
nutritional choices and better diet qualities 
but Turkey has limited the number of studi-
es examining it (Hong et al., 2016: 2; Köksal 
et al., 2017: 1). Therefore, in this study, the 
effect of nutrition and dietetics education on 
the dietary quality of the students was inves-
tigated.

Many studies have shown that healthy eating 
options are decreasing when university stu-
dents live far away from their families (Kork-
maz, 2010: 400-401; Abraham et al., 2018: 

13; Rakıcıoğlu and Akal, 2011: 117). When 
the residence status of the students participa-
ting in the study is examined, majority of the 
participants live with their family (39.3%). 

The average BMI of the participants was 
21.0±2.9 kg/m2. Most of the students in all 
groups in this study were found to be normal 
weight (NAD-1: 75.0%, PCG-1: 80.9, NAD-
4: 72.7, PCG-4: 82.9). In a study on univer-
sity students in Finland in 2015, the BMI 
value was found to be 22.7 kg/m2 (Ansari et 
al., 2015: 307). In 2011, 79.8% of students 
were found to be within the normal range of 
BMI values in a study conducted in Turkey 
(Akdevelioğlu and Gümüş, 2011: 415). The 
average BMI values of students in another 
study in Turkey was found to be 21.9±2.7 kg/
m2 (Vançelik at al., 2007: 242). This study fo-
und that students were underweight (15.7%) 
than obese (2.0%). A similar result was found 
in a study conducted in China in 2015 (Ren 
et al., 2015: 1089). Looking at these results, 
the underweight prevalence of university stu-
dents is emerging as a rising trend (Ren et al., 
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2015: 1089). Underweight percentage was 
found to be more frequent among NAD stu-
dents than PCG students. Many studies have 
demonstrated the prevalence of eating disor-
der in university students receiving nutriti-
on education (Poinhos, 2015: 28; Kolka and 
Abayomi, 2012: 140; Gonidakis et al., 2009; 
126). Early screening, awareness raising and 
encouraging healthy eating habits may be po-
tential strategies to treat disorders and their 
health related conditions in nutrition and non-
nutrition students (Yu, 2016: 1).

When students’ alcohol consumption was 
examined, 56.7% of the students were found 
to be consuming alcohol. In a study publis-
hed in 2012 which NHANES data was used, 
reported that 27% of individuals over the age 
of 19 were consuming alcohol (Nicklas et al., 
2012: 2114). It has been determined that stu-
dents use alcohol in the range of 1.8-76.0% in 
the studies showing the frequency of alcohol 
use by university students (Pıçakçıefe et al., 
2007:271; Altındağ et al., 2005: 62; Uysal et 
al., 2010: 128; Erçim, 2014: 44). In a study 
in which students alcohol use was at a rate of 
76%, it was linked to factors such as develo-
ping roles and social behaviors in accordance 
with their gender, entering new social rela-
tionships, participating in new friendships, 
and needing to be adopted by them (Yiğit and 
Khorshid, 2006: 24).

Many university students exhibit nutritional 
habits that can lead to nutritional deficien-

cies, diabetes, heart disease (Tallant et al., 
2015: 23). Nutritional deficiencies cause the 
global burden of 10 diseases (Delvarianzadeh 
et al., 2016: 57). While the vast majority of 
students exceed the daily intake of fat, sugar 
and sodium, very few of the students meet 
their daily vitamin and mineral needs (Tallant 
et al., 2015: 23). 

According to TOBR (2004: 58) energy inta-
ke should be 2850 kcal for men, 2180 kcal 
for women per day.  In this study, daily total 
energy intake and percentage of meeting da-
ily energy requirement of the students were 
found to be 1327.0±366.8 kcal (68.6%) for 
NAD-1, 1383.1±493.6 kcal (71.5%) for PCG-
1, 1453.0±378.8 kcal (75.1%) for NAD-4 and 
1272.1±363.6 kcal (65.8%) for PCG-4. When 
comparisons were made between first year 
students, students from both departments re-
ceived energy below the recommended level 
and there was no significant difference bet-
ween them. Lack of time to purchase food 
products, skipping meals, having inadequate 
or inaccurate knowledge about nutrition may 
have affected the energy intake of students. 
NAD-4 students have received more energy 
than PCG-4 students and have found it to 
meet their energy needs more. It cannot be 
said that the education of NAD-4 students 
is positively influenced in their diet. In the 
study, which Joke J. van der Kruk and his 
colleagues (2013: 1240) compared energy 
and nutrient intake of first and fourth grade 
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nutrition and dietetic students in 2013, it is 
found that there was no significant difference 
between them in the energy intake.

The percentage of energy coming from pro-
tein and carbohydrates did not show any sig-
nificant difference between NAD and PCG 
students. We only found that NAD-4 (17.6%) 
students have received more energy from pro-
teins than PCG-4 students (15.7%). Energy 
contribution rates of fats should be between 
20-30% according to the TUBER (2016: 32). 
When the energy ratio coming from fats of 
the students is examined, it is seen that it is 
found between 39-42% on average. Students 
are consuming a more fatty diet content than 
they should be. The preferred foods at meals 
which are effective at increasing these rates. 
This situation can be caused by the fact that 
excessive fat content in ready-to-eat foods, 
not consuming enough homemade food, pre-
fering to consume easily accessible foods 
like fast-foods (Ganasegeran et al., 2012: 5). 
Dietary fat intake is associated with obesity, 
cardiovascular diseases and diabetes melli-
tus, and it is recommended that the dietary fat 
intake should not exceed 20-35% (TUBER, 
2016: 46). TUBER (2016: 32), states that 
45-60% of daily energy intake needs to be 
met from of carbohydrates. According to this 
study, 41-44% of the daily energy of the stu-
dents was sourced from carbohydrates. This 
amount is below the recommendations. Anot-
her study conducted in 2006 with university 

students in Istanbul found similar results (Ga-
ripağaoğlu et al., 2006: 175). This can be exp-
lained by the fact that the students are consu-
ming a more fatty diet than they should be.

The average daily protein intake and percen-
tage of meeting the daily protein requirement 
of NAD students was higher than DRI levels 
(NAD-1: 58.0±31.1, 101.5% and NAD-4: 
61.2±16.7, 107.1%) while under the DRI le-
vels for PCG students (PCG-1: 54.7±20.1, 
95.4% and PCG-4: 49.4±23.9, 86.5%). The 
contribution of the protein as an energy sour-
ce was found between 15 and 18%. These va-
lues are consistent with the recommendations 
of TUBER (2016: 33). It was detected that 
NAD-4 students consumed more protein than 
PCG-4 students. According to the Turkey 
Nutrition and Health Survey (TBSA-2010) 
data, the daily energy sourced from proteins 
for individuals aged 19-30 years were found 
to be 13% (TBSA-2010, 2014: 229). A simi-
lar study with university students in Tunisia 
in 2014 found that the daily energy contribu-
tion of the proteins was 18% (Cervera et al., 
2014: 1351). Looking at these results, we can 
say that the students who participated in the 
study generally get enough protein.

The average daily fat consumption of stu-
dents is found between 60-67 g. Compared 
with the TBSA-2010 results, it is seen that 
the consumption amounts are close (66.6 g 
for women 19-30 aged and 86.0 g for men 
19-30 aged) (TBSA-2010, 2014: 237). No 
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significant difference was found when com-
paring NAD and PCG departments but NAD-
4 students were found to consume more fat 
than NAD-1 students. The percentage of me-
eting fat requirement for NAD students were 
89.6% in the first grade and 102.1% in the 
fourth grade. The fourth grades exceeded the 
daily intake of fat and this excess was found 
to be due to excessive consumption of satura-
ted fats. Excessive consumption of saturated 
fats should be avoided in order to preserve 
cardiovascular health and consumption of 
monounsaturated fats should be preferred 
instead of saturated fats. The energy from 
saturated fats should not exceed 10% of the 
daily energy intake (Hruby and Hu, 2016: 7). 
In a similar study conducted in Germany, the 
percentage of consumed fat meeting RDA 
was found to be 81% for NAD-1 students and 
82% for NAD-4 students (Kruk et al., 2013: 
1240). The high fat consumption, saturated 
fat in particular, of NAD-4 students shown 
that nutrition and dietetics education does not 
have a positive effect on dietary fat intake.

Daily carbohydrate intake with diet was 
138.9±50.6 g in NAD-1, 149.3±62.6 g 
in PCG-1, 149.0±53.2 g in NAD-4 and 
132.0±48.0 g in PCG-4. No significant diffe-
rence was found when comparing NAD and 
PCG departments. TUBER (2016: 171) sug-
gests that for the individuals aged 19-39, 130 
g carbohydrates intake per day is sufficient. 
According this suggestion, students intake 

enough carbohydrates in their diets. 45-60% 
of daily energy needs to be provided from 
carbohydrates (TUBER, 2016: 170). In this 
study, 41-44% of the energy were found to 
be derived from carbohydrates and this level 
is below the recommendation. Carbohydrates 
are important sources of energy for the body. 
Carbohydrates are necessary for life. The 
only source of energy to the central nervous 
system is glucose, the simplest form of car-
bohydrate (Neacşu, 2014: 41). For an adequ-
ate and balanced diet, the carbohydrate must 
also be in the amounts recommended in our 
diet.

TOBR (2004: 58) recommended to individu-
als fiber intake 25 g for women and 29 g for 
men aged 19-30. In the TBSA-2010 survey, 
men aged 19-30 years consumed 22.4 g fibre, 
while women consumed 19.2 g fibre (2014: 
253). In a study conducted by university stu-
dents in Greece, it was found that male stu-
dents consumed 16.9 g and female students 
consumed 13.7 g fibre (Mammas et al., 2004: 
20). The amount of fibre taken by the diet 
and the percentage of meeting DRI were fo-
und 15.7±8.6 g (62.9%) at NAD-1, 14.3±6.2 
g (56.3%) at PCG-1, 18.0±8.6 g (71.7) at 
NAD-4 and 12.7±6.7 g (50.1%) at PCG-4. 
It was found that NAD-4 students consumed 
more fibre than PCG-4 students. However, all 
students generally did not consume enough 
amount of fibre. There is a beneficial effect 
of dietary fibre on the defecation, regulation 
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of blood cholesterol, and regulation of blood 
sugar (Lunn and Buttriss, 2007: 27). Dietary 
fiber should be consumed in sufficient amo-
unts to prevent from diseases such as diabe-
tes, cardiovascular diseases, digestive system 
diseases.

Vitamin and mineral intakes of the students 
were analyzed according to their department 
and grade and then vitamin and mineral in-
takes were examined according to the DRI 
levels. There was no significant difference 
in vitamin intake of NAD-1 and PCG-1 stu-
dents. NAD-4 students consumed more folate 
and vitamin C than PCG-4 nad NAD-1 stu-
dents. NAD-4 students consumed more vita-
min A, thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxi-
ne, vitamin B12, biotin and pantothenic acid 
than PCG-4 students.

In general, students’ daily folate and vitamin 
C consumption were below the DRI recom-
mendations. In a study conducted in Iran by 
female college students, the percentage of fo-
late intake that met RDA was found to be 77% 
(Azadbakht and Esmaillzadeh, 2012: 206). In 
another study conducted in Korea, the per-
centage of college students meeting the RDA 
for folate intake was found to be 75% (Seok 
and Song, 2005: 74). In a study conducted 
with university students in Turkey, meeting 
RDA for folate intake was found to be 72% 
for men and 61% for women (Rakıcıoğlu and 
Akal, 2011: 119). In another study conducted 
in Turkey, the percentage of meeting RDA for 

folate intake of students studying in different 
universities was found to be 38-59% (Garipa-
ğaoğlu et al, 2006: 177). Based on this infor-
mation, it seems that the folate taken by the 
students with the diet is inadequate. Folate is 
required in cell development and in the speci-
fic reactions required for metabolism. Folate 
and vitamin B12 metabolism are interrelated 
in the body. Severe folic acid deficiency inc-
reases the risk of neural tube defects (NTDs) 
and to protect against NTDs, it is recommen-
ded that folate consumption of 400 mcg / day 
be consumed for women of childbearing age 
(Berg, 1999: 24). Lack of folate deficiency is 
common in Turkey (TUBER, 2016: 9). For 
this reason, especially in the universities, it 
is necessary to make the students aware of 
this and carry out studies aiming to eliminate 
deficiencies. The percentage of meeting DRI 
for folate intake of students was found to be 
low compared to similar studies (Garipağa-
oğlu et al, 2006: 177; Rakıcıoğlu and Akal, 
2011: 119; Erçim, 2014: 77; Azadbakht and 
Esmaillzadeh, 2012: 206; Seok and Song, 
2005: 74). Vitamin C is a necessary nutrient 
for various biological functions. It has a po-
tential role in the prevention of cancer and 
cardiovascular diseases (Grosso et al., 2013: 
1). It also protects the body from oxidative 
stress (Marian and Sacks, 2009: 181). Lack 
of vitamin C results in delayed healing of 
the wounds, pain in the muscles and joints, 
fatigue, weakness, nose bleeding symptoms. 
The consumption of five servings of vegetab-
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les and fruit a day provides enough vitamin 
C to people (Bonner, 2017: 360; Marian and 
Sacks, 2009: 181).

There was no significant difference between 
NAD-1 and PCG-1 students in terms of mi-
neral intake by diet. NAD-4 students were 
found to have more iron, iodine, zinc, copper, 
potassium, calcium, phosphorus, and magne-
sium with diet than PCG-4 students. NAD-4 
students also received more sodium, potassi-
um, zinc and calcium in the diet than NAD-1 
students.

When students daily dietary mineral intake 
compared with the DRI levels found that iron, 
iodine, zinc and calcium intake of students 
was under the recommendations. It is indica-
ted that the most common mineral deficienci-
es are iodine, iron, calcium and zinc deficien-
cies in Turkey (TUBER, 2016: 9). The same 
results have been found in this study. Similar 
results have been found when looking at the 
studies that are examining students’ calcium 
intake (Garipağaoğlu et al., 2006: 176; Rakı-
cıoğlu and Akal, 2011: 119; Seok and Song, 
2005: 74). Calcium has many different roles 
in the body related to blood clotting, blood 
pressure, cellular communication, brain func-
tion and signal transduction and muscle cont-
raction (Cline, 2012: 160). Calcium defici-
ency causes problems such as nerve conduc-
tion disorder, blood clotting disorder, tetany. 
Four portions of milk and dairy products sho-
uld be consumed per day (one glass of milk, 

one glass of yogurt and two matchbox sized 
cheese) to meet your calcium needs (TUBER, 
2016: 35 and 129). Zinc intake with diet of 
students in this study was found to be low 
compared to similar studies (Garipağaoğlu 
et al., 2006: 176; Rakıcıoğlu and Akal, 2011: 
119; Azadbakht and Esmaillzadeh, 2012: 
206).  In order to get enough zinc in the body, 
whole grains, meat, liver and seafood must 
be found in the diet as adequate and balan-
ced (TUBER, 2016: 35). The percentage of 
meeting DRI for iron intake of students was 
found to be between 41-54%. This result is 
low compared to similar studies which are 
done abroad and domestically (Garipağaoğlu 
et al., 2006: 177; Rakıcıoğlu and Akal, 2011: 
119; Azadbakht and Esmaillzadeh, 2012: 
206; Seok and Song, 2005: 74). Iron is an 
important mineral required for cellular func-
tions such as iron respiration, oxygen trans-
port, DNA synthesis, energy production and 
cell proliferation (Percy et al., 2017: 57). It 
has been found that in developing countries 
there is 30-70% iron deficiency and the hig-
hest incidence is in those who are fed on low 
dietary diets and in those who have lost blo-
od by gastrointestinal bleeding and women 
who have a menstrual cycle (Dulundu and 
Turgut, 2016: 134-135).  Red meat and meat 
products, chicken, dried fruit and dark gre-
en leafy vegetables are sources of iron. Low 
consumption of these nutrients causes inade-
quate intake of iron (TUBER, 2016: 35). The 
percentage of meeting DRI for iodine intake 
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of students was found to be 67-82%. In 1998, 
iodination of salts was made compulsory in 
order to prevent diseases of iodine deficiency 
(T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Has-
talıklar Daire Başkanlığı, 2016: 49). People 
should be educated about iodine fortified salt 
and its storage so that this iodine taken with 
salt can be taken into the body without losing 
its nutritional value.

According to the results of a number of stu-
dies on nutrition and health in Turkey it is 
known that we are experiencing many nutri-
tional and health problems. Vitamin mineral 
deficiencies and non-communicable chro-
nic diseases related to nutrition are the most 
common (TUBER, 2016: 9).  Many dietary 
indices have been developed to establish the 
relationship between diet quality and health. 
HEI is an index that is widely used in adults 
evaluating dietary quality and updated every 
five years (Köksal et al., 2017: 1). In a study 
conducted in the United States of America, 
Guenther and colleagues (2014: 403) repor-
ted an HEI-2010 score of 45.5±1.1 for in-
dividuals aged 20-30. Doostan et al (2016: 
1056) found a mean of total HEI-2005 score 
of 64.22±8.98 which included 229 univer-
sity students in 2016. In a study published by 
Ervin et al (2011: 8) the total HEI score was 
54.2 for 20-39 age group. There are a few stu-
dies that examine the quality of the diet using 
diet quality indeces in Turkey (Köksal, 2017: 

1). In a study with 566 female university stu-
dents in Ankara, the average HEI score of the 
participants was found to be 66.8±11.26 (Ak-
develioğlu and Gümüş, 2011: 413).  In the 
study conducted on 498 university students in 
Bingöl, the mean of total HEI-2005 score was 
found to be 55.7±6.7 (Erçim, 2014: 87).  In 
this study, HEI-2010 scores of NAD-1, PCG-
1, NAD-4 and PCG-4 students were found 
to be 52.4±16.8, 43.5±12.4, 51.5±14.5 and 
44.3±11.6 respectively. According to these 
results, nutrition and dietetics students’ diet 
quality was found to be higher than psycholo-
gical counseling and guidance students. The 
result showed that education factor did not 
show any difference among the NAD depart-
ment while there were differences among the 
NAD and PCG departments.

When HEI-2010 scores of the students were 
categorized, 75.5% of PCG-1 and 71.4% of 
PCG-4 students were included in the poor 
diet quality group and 50.8% of NAD-1 and 
56.1% of NAD-4 students were in the needs 
to be improved diet quality group. It is ge-
nerally seen that the diet quality of the NAD 
students is better than the PCG students. Ho-
wever, the diet quality of both students sho-
uld be improved. 

When the HEI-2010 component scores were 
examined one by one, NAD-1 students had 
more whole grain, dairy and sodium com-
ponent scores than PCG-1 students. NAD-4 
students consumed more total fruit, whole 
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fruit, greens and beans, whole grains, dairy 
and total protein foods component scores 
than PCG-4 students. NAD-4 students dairy 
component scores were higher than NAD-1 
students. According to these results, we can 
say that NAD students prefer whole grains 
consumption to refined grains consumption 
rather than PCG students.  In addition, NAD 
students also comsume the dairy group with 
excess calcium content more than PCG stu-
dents. The nutritional value of legumes (be-
ans, peas) is becoming evident in the deve-
loping countries, due to demand for healthy 
food. Epidemiological studies have proved 
that a diet rich in antioxidants is associated 
with a lesser-degenerative disease incidence. 
Whole grains and legumes contain phytoche-
micals possesing potent antioxidant. Accor-
ding to this information the consumption of 
whole grains and legumes should be increa-
sed (Bouchenak and Lamri-Senhadji, 2013: 
186). It can be said from these results that the 
intake of nutrition and dietetics education can 
be effective in food choice.

In a study to determine HEI and abdominal 
obesity in adults, HEI component scores were 
associated with abdominal obesity. There is 
also an inverse relationship between diet qu-
ality and obesity in many studies (Köksal et 
al., 2017: 2; Tande, 2009: 211). In this study 
conducted with university students, the in-
dividuals were classified as underweight, 
normal weight, overweight and obese accor-

ding to their BMI classification, but the diet 
quality was found to be similar among these 
groups. In a study conducted with university 
students in Turkey, it was found that overwe-
ight individuals have recieved more total sco-
res of HEI-2010 than normal weight students 
(Köksal et al., 2017: 5).

The place where a student lives, affects the-
ir eating habits and their diet-related health 
(Desphande, 2009: 147). When we looked at 
the HEI-2010 categories according to the pla-
ce where the students reside, it was found that 
living alone, living with family, living with 
friends or living in the dormitory, did not af-
fect the quality of the students’ diets.

In healthy nutrition, it is aimed to take the 
energy and nutrients into the body in ade-
quate quantities and balanced for the body’s 
growth, renewal and work (TUBER, 2016: 
9). One of the terms that reflects the adequacy 
of the nutrient is the diet quality (Ruel, 2003: 
3). Diet quality of university students in this 
study was determined by HEI-2010, and diet 
qualities were divided into 3 groups as good, 
needs to be improved and poor diet quality. 
It was found that 2.5% of the students had a 
good diet quality, 41.5% had the needs to be 
improved diet quality and 56% had poor diet 
quality.  In a study conducted by university 
students in Tunisia, it was found that more 
than 40% of the students had “needs imp-
rovement” diet quality to be improved and 
more than 50% of the students had “poor” 
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diet quality (Cervera et al., 2014: 1350). Dif-
ferences between intake of significant macro 
and micro nutrient intake and dietary quality 
groups were examined.

Macro nutrient intake and the relation bet-
ween the HEI-2010 groups, statistically sig-
nificant differences were found in terms of 
protein, fiber and MUFAs. Protein intake of 
needs to be improved group is higher than the 
poor diet quality group and needs to be imp-
roved group, in terms of meeting the protein 
requirement, meets protein requirement more 
than poor group. It has been found that fibre 
intake is higher in the good and needs to be 
improved diet quality groups than in the poor 
diet quality group. Good and needs to be imp-
roved groups met protein requirement more 
than poor group. Fatty acids are also the ca-
use of cardiovascular diseases and also play 
a role in protection from these diseases. The 
risk of cardiovascular disease can be reduced 
by reducing the consumption of saturated fats 
and by replacing saturated fats with a com-
bination of PUFAs and MUFAs (Michas et 
al., 2014: 320). In this study, MUFAs intake 
was found to be better in the group of good 
diet qualitiy than in the needs to be improved 
and poor diet quality groups. The percentage 
of energy coming from protein, fat and car-
bohydrates did not differ between groups. In 
a study conducted with university students in 
Iran, it was found that individuals with poor 
dietary qualities had more energy, saturated 

fat, sodium, and the percentage of energy so-
urced from the fat. Furthermore, in the same 
study, it was found that students with poor 
diet quality received more energy from empty 
energy sources including added sugar, solid 
fat (Doostan et al., 2016: 1057-1058). 

Comparing micro nutrient intake and the re-
lation between the HEI-2010 groups, statis-
tically significant differences were found in 
terms of vitamin A, vitamin E, folate, vitamin 
C, iron, zinc, sodium, potassium, calcium and 
magnesium. Vitamin A, vitamin E, folate, vi-
tamin C and calcium intake were found to be 
higher in the diet quality groups which good 
and needs to be improved than the poor ones. 
Also iron and zinc intake was found higher in 
needs to be improved group than poor group. 
The percentage of meeting DRI for vitamin 
A, folate and vitamin C that meet DRI was 
found higher in the good and needs to be imp-
roved groups than poor group. The percenta-
ge of meeting DRI for iron, zinc and calcium 
that meet DRI was found higher in the needs 
to be improved group than poor group.

CONCLUSION

Nutrition education has a vital importance for 
university students making choices that affect 
their diet choices and lifestyles (Hong et al., 
2016: 2). In this study, it was found that nut-
rition and dietetic students’ diet quality was 
better than the students of psychological co-
unseling and guidance department. However, 
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there is no difference in term of diet quality 
between in the first and fourth grade nutrition 
and dietetic students. This result suggests that 
the effect of other factors on the diet quality 
should be examined.

According to the results of this study, NAD 
students’ dietary intake was much healthier 
than PCG students, but not enough to meet 
all nutritient needs such as folate, vitamin C, 
iron and calcium. Besides, even NAD-4 stu-
dents did not consume enough fruits, dark 
green vegetables, beans, whole grains and 
dairy. Generally, the diet qualities of the stu-
dents are not influenced by education and the 
residence status and BMI values of the indi-
viduals. 

REFERENCES

ABRAHAM, S., NORIEGA, B.R., SHIN, 
J.Y., (2018). College students eating ha-
bits and knowledge of nutritional requi-
rements. J Nutr Hum Health, 2(1):13-17

AKDEVELIOGLU, Y., GUMUS, H., (2011). 
The Relationship with self rated health 
status and the overall quality of dietary 
intake of turkish females: Healthy Eating 
Index studies. International Journal of 
Human Sciences, 8(2): 410-420

ALIBABIĆ, V., MUJIĆ, B., RUDIĆ, D., et 
al., (2014).  Assessment of Diet Quality 
and Nutritional Risks Representation of 
University of Bihać. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 116: 2137-
2140. Doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.533

ALTINDAĞ, A., YANIK, M., YENGİL, 
E., KARAZEYBEK, A.H., (2005).
Şanlıurfa’da üniversite öğrencilerinde 
madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi, 
6:60-64

ANSARI, W.E., SUOMINEN, S., SAMARA, 
A., (2015). Eating habits and dietary in-
take: Is adherence to dietary guidelines 
associated with importance of healthy 
eating among undergraduate university 
student in Finland. Central European Jo-
urnal of Public Health (Cent Eur J Public 
Health), 23(4):306-313

AZADBAKHT, L., ESMAILLZADEH, A., 
(2012). Macro ve micro- nutrients ınta-
ke, food groups consumption and dietary 
habits among female students in Isfahan 
University of Medical Sciences. Iranian 
Red Crescent Medical Journal (Iran Red 
Crescent Med J), 14(4):204-209 

AZIZI, M., AGHAEE, N., EBRAHIMI, M., 
RANJBAR, K., (2011). Nutrition know-
ledge, the attitude and practices of col-
lege students. Facta Universitatis Physi-
cal Education and Sport (FU Phys Ed 
Sport),9(3): 349-357

BANO, R., SHAMMARI, E., FATIMA, SB., 
SHAMMARI, N.A., (2013). A compara-
tive study of knowledge, attitude, practi-



104

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

ce of nutrition and non-nutrition student 
towards a balanced diet in Hail Univer-
sity. IOSR Journal of Nursing and Health 
Science (IOSR-JHNS), 2(3): 29-36

BERG, M.J., (1999). The importance of folic 
acid. The Journal of Gender-Specific Me-
dicine (J Gend Specif Med), 2(3): 24-28

BONNER, R.S., (2017). Microntrients. Pedi-
atrics and Child Health, 27(8):357-362. 
Doi:10.1016/j.paed.2017.04.002

BOUCHENAK, M., LAMRI-SENHADJI, 
M., (2013). Nutritional quality of legu-
mes, and their role in cardiometabolic 
risk prevention: A review. Journal of Me-
dicinal Food (J Med Food), 16(3): 185-
198. Doi: 10.1089/jmf.2011.0238

CERVERA, BURRIEL, F., SERRANO, UR-
REA, R., DELICADO, SORIA, A., GAR-
CIA, MESEGUER, M.J., (2014). Food 
habits and nutritional assessment in a 
Tunisian University population. Nutrici-
on Hospitalaria(Nutr Hosp), 30(6): 1350-
1358. Doi:10.3305/nh.2014.30.6.7954

CLINE, J., (2012). Calcium and vitamin D 
metabolism, deficiency, and excess. To-
pics in Companion Animal Medicine (To-
pics in Compan an Med), 2012; 27: 159-
164. Doi: 10.1053/j.tcam.2012.09.004

DELVARIANZADEH, M., SAADAT, S., 
EBRAHIMI, M.H., (2016). Assessment 
of nutritional status and its related fac-

tors among Iranian University students: a 
cross-sectional study. Iranian Journal of 
Health Sciences (Iran J Health Sci 2016), 
4(4): 56-68. Doi:10.18869/acadpub.
jhs.4.4.56

DESPHANDE, S., BASIL, M.D., BASIL, 
D.Z., (2009). Factors influencing healthy 
eatin habits among college students: An 
application of the health belief model. 
Health Marketing Quarterly, 26(2): 145-
164. Doi:10.1080/07359680802619834

DOOSTAN, F., MOHSENI-TAKOLLOO, 
S., NOSRATI, M., (2016). Assessment of 
the ditary pattern of dormitory students in 
Kerman, Iran. Journal of Pakistan Medi-
cal Association (J Pak Med Assoc), 66: 
1054-1059

DULUNDU, B.Ç.Y., TURGUT, B., (2016).
Etiyolojisi belirlenemeyen demir eksik-
liği anemilerinde mutasyon analizi. In-
ternational Journal orf Basic and Clinical 
Medicine (Int J Basic Clin Med), 4(3): 
134-143 

ERÇİM, R.E., (2014). Üniversite öğrenci-
lerinin beslenme durumlarının değerlen-
dirilmesi ve sağlıklı yeme indekslerinin 
saptanması. Yayınlanmış Yüksek Lisans 
Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü, Ankara, ss. 44, 77-87

ERVIN, R.B., (2011). Healthy Eating In-
dex-2005 total and component scores for 



105

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

adults aged 20 and over: National Health 
and Nutrition Examination Survey, 2003-
2004. National Health Statistics Reports, 
44:1-10

GANASEGERAN, K., AL-DUBI, S.A.R., 
QURESHI, A.M, AL-ABED, A.A.A, 
AM, R., ALJUNID, S.M., (2012). Social 
and pyschological factors affecting eating 
habits among university students in Ma-
laysian medical schol. A cross-sectional 
study. Nutrition Journal. 2012; 11(48): 
1-7. Doi:10.1186/1475-2891-11-48

GARİPAĞAOĞLU, M., BUDAK, N., ÖNER, 
İ., SAĞLAM, Ö., NİŞLİ, K., (2006). Üç 
farklı üniversitede eğitim gören kız öğ-
rencilerin beslenme durumları ve vücut 
ağırlıklarının değerlendirilmesi. Sağlık 
Bilimleri Dergisi, 15(3): 173-180

GONIDAKIS, F., SIGALA, A., VARSOU, 
E., PAPADIMITRIOU, G., (2009). A 
study of eating attitudes and related fac-
tors in a sample of first-year female Nut-
rition and Dietetics students of Harokopi-
on University in Athens, Greece. Eating 
and Weight Disorders, 14(2-3): 121-127. 
Doi:10.1007/BF03327809 

GROSSO, G., BEI, R., MISTRETTA, A., et, 
al., (2013). Effects of vitamin C on he-
alth: A review of evidence. Front Biosci, 
18: 1017-1029. Doi: 10.2741/4160

GUENTHER, P.M., KIRKPATRICK, S.I., 
REEDY, J., (2014). The Halthy Eating 
Index-2010 is a valid and reliable mea-
sure of diet quality according to the 2010 
Dietary Guidelines for Americans. The 
Journal of Nutrition (J. Nutr.), 144:399-
407. Doi:10.3945/jn.113.183079

HILGER, J., LOERBROKS, A., DIEHL, 
K., (2017). Eating behaviour of univer-
sity students in Germany: Dietary inta-
ke, barriers to healthy eating and chan-
ges in eating behaviour since the time of 
matriculation. Appetite, 109: 100-107. 
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ap-
pet.2016.11.016

HIZA, H.A.B., GUENTHER, P.M., RIHA-
NE, C.I., (2013). Diet quality of children 
age 2-17 years as measured by the He-
althy Eating Index-2010. Nutrition In-
sight (Nutr Insight),52:1-2

HONG, M.Y., SHEPANSKI, T.L., GAYLIS, 
J.B., (2016). Majoring in nutrition influ-
ences BMI of female college students. 
Journal of Nutritional Science (J Nutr 
Sci),5(8):1-7. Doi: 10.1017/jns.2015.24

HRUBY, A., HU, F.B., (2016). Saturated 
fat and hearth disease: The latest evi-
dence. Lipid Technology,  28(1): 7-12. 
Doi:10.1002/lite.201600001



106

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

HU, F.B., (2002).Dietary pattern analysis: 
a new direction in nutritional epidemio-
logy. Curr Opin Lipidol, 13: 3-9

KENNEDY, E., (2008). Putting yhe pyramid 
into action: the Healthy Eating Index and 
Food Quality Score. Asia Pac J Clin Nutr, 
17(S1): 70-74

KOKSAL, E., ERMUMCU, M.S.K., MOR-
TAS, H., (2017). Description of healthy 
eating indices-based diet quality in Tur-
kish adults: a cross-sectional study. En-
viromental Health and Preventive Medi-
cine, 22(12): 1-9. Doi:10.1186/s12199-
017-0613-z

KOLKA, M., ABAYOMI, J., (2012). Body 
image dissatisfaction among food-re-
lated degree students. Nutrition & 
food Science, 42(3): 139-147. Doi: 
10.1108/00346651211228423

KORKMAZ, N.H., (2010). Uludağ Üni-
versitesi Öğrencilerinin SporYapma ve 
Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2): 399-413

KRUK, J.J., JAGER-WITTENAAR, H.J., 
NIEWEG, R.M.B., SCHANS, C.P., 
(2013). Do Dutch nutrition and dietetics 
student meet nutritional requirements du-
ring education?. Public Health Nutrition 
(Public Health Nutr), 17(6): 1237-1244. 
Doi:10.1017/S1368980013001237

LUNN, J., BUTTRISS, J.L., (2007). Car-
bohydrates and dietary fibre. Nutrition 
Bulletin, British Nutrtion Foundation, 
32: 21-64 

MAMMAS, I., BERTSIAS, G., LINARDA-
KIS, M., JOANNA, M., KAFATOS, A., 
(2004). Nutrient intake and food con-
sumption among medical students in 
Greece assessed during a clinical nutriti-
on course. International Journal of Food 
Sciences and Nutrition, 55(1): 17-26. Do
i:10.1080/09637480310001642448

MARIAN, M., SACKS, G., (2009). Micronut-
rients and older adults. Nutrition in Clini-
cal Practice (Nutr Clin Pract), 24(2):179-
195. Doi:10.1177/0884533609332177

MICHAS, G., MICHA, R., ZAMPELAS, A., 
(2014). Dietary fats and cardiovaskuler 
disease: Putting together the pieces of 
a complicated puzzle. Atherosclerosis, 
234: 320-328. Doi: 10.1016/j.atheroscle-
rosis.2014.03.013

MILLER, P.E., MITCHELL, D.C., HARA-
LA, P.L., PETTIT, J.M., WRIGHT, H.S., 
HARTMAN, T.J., (2010).Development 
and evaluation of a method for calcula-
ting the Healthy Eating Index-2005 using 
the Nutrition Data System for Research. 
Public Health Nutrition,14(2): 306-313. 
Doi:10.1017/S1368980010001655



107

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

NEACŞU, N.A., (2014). Effects of carbohy-
drate consumption. Case study: Carbohy-
drate in bread. Bulletin of the Transilva-
nia University of Braşov, 7(56): 39-44 

NICKLAS, T.A., O’NEIL, C.E., FULGO-
NI, V.L., (2012). Diet quality is inversely 
reletad to cardiovaskuler risk factors in 
adults. The Journal of NutritionNutriti-
on and Disease (J. Nutr),142:2112-2118. 
Doi:10.3945/jn.112.164889

ONURLUBAŞ, E., DOĞAN, H., DEMİR-
KIRAN, S., (2015). Üniversite Öğrenci-
lerinin Beslenme Alışkanlıkları.Journal 
of Agricultural Faculty of Gaziosman-
pasa University (JAFAG), 32(3): 61-69. 
Doi:10.13002/jafag861

PERCY, L., MANSOUR, D., FRASER, I., 
(2017). Iron deficiency and iron defi-
ciency anemia in woman. Best Practi-
se & Research Clinical Obstetrics and 
Gynaecology, 40: 55-67. Doi:10.1016/j.
bpobgyn.2016.09.007

PIÇAKÇIEFE, M., KESKİNOĞLU, P., 
BAYAR, B., BAYAR, K., (2007). Muğla 
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin siga-
ra içicilik sıklığı ve içiciliği arttıran ne-
denler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 
6(4): 267-272

POINHOS, R., ALVES, D., VIEIRA, E., 
PINHÃO, S., OLIVEIRA, BM, COR-
REIA, F., (2015). Eating behaviour 

among undergraduate students. Compa-
ring nutrition students with other cour-
ses. Appetite, 84: 28-33. Doi:https://doi.
org/10.1016/j.appet.2014.09.011

PREVIDELLI, A.N., ANDRADE, S.C., PI-
RES, M.M., FERREIRA, S.R.G., FIS-
BERG, R.M., MARCHIONI, D.M., 
(2011). A Revised version of the Healthy 
eating Index for he Brazilian population. 
Rev Saúde Pública, 45(4):1-5 

RAKICIOGLU, N., AKAL, Y.E., (2011). 
Energy and nutrient intake and food pat-
terns among turkish university students. 
Nutrition Research and Practice (Nutr 
Res Pract),5(2):117-123. Doi:10.4162/
nrp.2011.5.2.117

REN, X., CHEN, Y., HE, L., (2015). Preva-
lence of underweight, overweight and 
obesity in university students from the 
region of Anhui(China). Nutricion hos-
pitalaria (Nutr Hosp), 31(3): 1089-1093. 
Doi:10.3305/nh.2015.31.3.8395

RUEL, M.T., (2003). Is dietary diversity an 
indicator of food security or dietary qua-
lity? A review of measurement issues and 
research needs. Washington: FCND Dis-
cussion Paper No:140.

SEOK, H.J., SONG, K.H., (2005). A study 
on dietary habits and nutrient intakes 
of college students in Gyeonǵǵi Area. J 
Community Nutrition, 7(2): 71-78 



108

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, (2014).  Türki-
ye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 
(TBSA-2010) Sonuç Raporu. Sağlık Ba-
kanlığı Yayını, ss. 229-237-253

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE 
HALK SAĞLIĞI KURUMU OBEZİ-
TE, DİYABET VE METABOLİK HAS-
TALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI., 
(2016).Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin 
Azaltılması Programı. Ankara: Sağlık 
Bakanlığı Yayını, ss. 49

TALLANT, A., MARQUES, B., MARTI-
NEZ, N., (2015). Dietary changes among 
first year university students: The Peer-
to-Peer (P2P!) Nutrition Project. The 
Open Nutrition Journal, 9: 22-27 

TANDE, D.L., MAGEL, R., STRAND, 
B.N., (2009). Healthy Eating Index 
and abdominal obesity. Public Health 
Nutr, 13(2): 208-214. Doi: 10.1017/
S1368980009990723

THE MINISTRY OF HEALTH OF TUR-
KEY, PUBLIC HEALTH AGENCY OF 
TURKEY, (2016). Turkey Dietary Gui-
delines (TUBER). Ankara: Ministry of 
Health of Turkey Publication, ss. 9-30-
32-33-35-46-129-170-171

THE MINISTRY OF HEALTH OF TUR-
KEY, THE GENERAL DIRECTORA-
TE OF PRIMARY HEALTH CARE, 
HACETTEPE UNIVERSİTY DE-

PARTMENT OF NUTRITION AND 
DIETETICS, (2014). Dietary Guidelines 
for Turkey (TOBR). Ankara: Sağlık Ba-
kanlığı Yayını, ss. 30 and 58

TRICHES, R.M., GIUGLIANI, E.R.J., 
(2005). Obesity, eating habits and nutri-
tional knowledge among schol children. 
Rev Saúde Pública, 39(4): 1-7 

UYSAL, N., KHORSHİD, L., EŞER, İ., 
(2010). Sağlıklı genç bireylerde konsti-
pasyon sorunun belirlenmesi. TSK Ko-
ruyucu Hekimlik Bülteni, 9(2): 127-132 

VANÇELİK, S., ÖNAL, SG., GÜRAKSIN, 
A., BEYHUN, E., (2007). Üniversite öğ-
rencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlık-
ları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu 
Hekimlik Bülteni (Kor Hek), 6(4): 242-
248

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO), (2000). Obesity: Preventing and 
Managing theGlobal Epidemic. Geneva: 
WHO Technical Report Series

YILMAZ, E., ÖZKAN, S., (2007). Üniversite 
Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları-
nın İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri 
Dergisi, 2: 87-104

YİĞİT, Ş., KHORSHİD, L., (2006).Ege Üni-
versitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde al-
kol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık 
Dergisi, 7(1): 24-30



109

DBHAD
www. dbhadergisi.com

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

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2019 Sayı: 15 Kış İlkbahar Dönemi
January - February - March - April 2019 Issue: 15 Winter Spring Semester

ID:199 K:31
(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

YU, Z., TAN, M., (2016). Disordered eating 
behaivours and food addiction among nut-
rition majör college students. Nutrients, 8: 
1-16. Doi:10.3390/nu8110673

AUTHOR NOTE: This study, Dyt. Beyzanur 
Yildirim was the master thesis.



ULUSLARARASI HAKEMLİ
BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIOANAL PEER-REVIEWED
JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH

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

110110

(1)  Sorumlu Yazar: Sinem DUMAN, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
Ankara / Türkiye, dumansinem96@hotmail.com,  Geliş Tarihi / Received: 18.12.2018, Revision: Kabul Tarihi 
/ Accepted: 26.04.2019, Makalenin Türü: Type of article (Araştırma / Research) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest: Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok – None 

AKADEMİK PERSONELLERİN SAĞLIĞA İLİŞKİN KAYGI 
DÜZEYLERİNİN, YEME TUTUM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ (1)

DETERMINING THE EFFECT OF HEALTH-RELATED ANXIETY 
LEVELS ON EATING ATTITUDE BEHAVIORS OF ACADEMIC STAFF

Esra KÖSELER BEYAZ1, Sinem DUMAN2, Selenay KÖTEK3 

1-2-3 Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye

ORCI

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı akademik personelin 
belirlenen ölçeklerle sağlıklı beslenme takıntılarının, 
yeme tutum davranışlarının ve sağlıklarına ilişkin kaygı 
düzeylerinin belirlenmesidir.   Yöntem: Çalışmaya çe-
şitli üniversitelerden 90 kadın, 102 erkek olmak üzere 
toplam 192 akademik personel katılmıştır. Çalışmaya 
katılan bireylere, bir anket form uygulanmıştır. Anket 
formu birinci bölümde sosyodemografik özellikleri ve 
fiziksel aktivite durumlarına ilişkin soruları, ikinci bö-
lümde Ortoreksiya Nervoza Değerlendirme Ölçeği’ni 
(ORTO-11) ve üçüncü bölümde de Sağlık Anksiyete 
Ölçeği’ni içermektedir. Çalışmada elde edilen verile-
rin istatistiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgu-
lar: Çalışmaya katılan bireylerin ORTO-11 ve sağlık 
anksiyete ölçeği puan ortalamaları ile yaşları arasında 
anlamlı bir fark saptanamamıştır. Bu verilere göre yaş 
arttıkça ortorektik eğilim ve anksiyete eğiliminin azal-
dığı saptanmıştır. Daha düşük beden kütle inseksine 
sahip bireylerin, ortorektik eğilimlerinin daha az; daha 
yüksek beden kütle inseksine sahip bireylerin de sağlık 
anksiyete ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu belir-
lenmiştir (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada katılımcılarda 
ortorektik davranışlar görüldükçe sağlıkla ilgili kaygı 
düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya, Anksiyete, Beslen-
me, Obezite

Abstract: Aim: The aim of this study is to determine 
the obsessions about eating healty, eating attitude and 
the level of anxiety about healty eating of the aca-
demic staff at specified scales. Method: A total of 192 
academic staff (90 female and 102 male) from various 
universities participated in the study. A questionnaire 
was applied to the participants. Participants filled in a 
questionnaire and the questionnaire includes questions 
about sociodemographic characteristics and physical 
activity status in the first part, the Orthorexia Ner-
vosa Rating Scale (ORTO-11) in the second part and 
finally the Health Anxiety Scale in the third part. The 
data obtained in this study were evaluated statistically. 
Results: There was no significant difference among 
ORTO-11, health anxiety scale mean scores and age of 
the participants. According to these data, the tendency 
of orthorexic and tendency of anxiety decreased as age 
increased. It was determined as, Individuals with a low-
er body mass index have less orthorexic tendencies; in 
individuals with higher body mass index, health anxi-
ety scale scores were higher. (p<0.05). Conclusion: In 
this study, it was found that health anxiety levels in-
creased when orthorectic behaviors were observed.

Key Words: Orthorexia, Anxiety, Nutrition, Obesity
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GİRİŞ

Yeme davranışı bozuklukları, günümüzde 
çok yaygınlaşan psikiyatrik bir hastalıktır 
(Oğur ve diğ.,2015: 93-102). Yeme davranış 
bozukluğu riskinin genetik, çevresel ve sos-
yokültürel faktörlerin etkisi altında olduğu 
düşünülmektedir. Özellikle genç kızlarda ve 
kendine güveni olmayan, saplantılı, endişeli, 
çekingen, uysal, utangaç, mükemmeliyetçi 
kişiliğe sahip bireylerde daha sık görülebil-
mektedir (Oğur ve diğ.,2015: 93-102; Gezer 
ve Kabaran, 2013: 14-22). Çocukluk çağı 
obezitesi, obsesif kompulsif bozukluklar, 
sürekli diyet uygulama da yeme davranış 
bozukluklarına neden olan bireysel faktörler 
arasındadır. Yeme davranış bozukluklarının 
ortaya çıkması ise fiziksel, mental, sosyal ve 
fonksiyonel bozukluklara neden olmaktadır 
(Gezer ve Kabaran, 2013: 14-22).

Son zamanlarda, sağlıklı gıdalar üzerin-
de abartılı bir düşkünlük ile karakterize bir 
durum olan ortoreksiya nervoza, literatür-
lerde çok dikkat çekmiştir (Malmborga et 
al.,2017:137-143). Henüz uluslararası sınıf-
landırmalarda (Diagnostic and Statisctical 
Manual of Mental Disorders,2013) tıbbi tanı 
olarak kabul edilmemiştir, ancak araştırmacı-
ların dikkatini çeken ve bir bozukluk olarak 
tanımlanıp tanımlanamayacağı üzerinde dur-
dukları yeni bir kategoridir (Malmborga et 
al.,2017:137-143; Ergin ve Aksoydan, 2014: 
1-69). Yayınlanan araştırmalarla sağlıklı ya-
şamın her yönden sağlanmasının gereklili-

ğine dikkat çekilmesi ile bireylerde sağlıklı 
beslenme takıntısının başladığı belirtilmiştir 
(Ergin ve Aksoydan, 2014: 1-69).

Ortoreksiya kelimesi Yunanca ‘orthos’ (doğ-
ru, uygun) ve ‘orexia’ (iştah) kelimelerinin 
birleşmesi ile ilk kez 1997’de Steven Brat-
man tarafından “uygun yeme üzerine düşkün-
lük” olarak tanımlanan bir terimdir (Gezer 
ve Kabaran, 2013: 14-22; Tremelling et al., 
2017: 1612-1617).

Ortoreksiya nervoza’ya, diğer bir ismiyle 
“sağlıklı beslenme takıntısı”na sahip bir kişi, 
her yediği yemeği abartılı şekilde kontrol et-
mektedir. Ortorektik bireyler satın alma es-
nasında ise ürünlerin ambalajlarını çok uzun 
süre boyunca incelemekte ve incelediği ürü-
nün içerisinde kanserojen madde, hormon, 
boya, katkı maddesi olup olmadığına abartılı 
bir şekilde kafa yormaktadır (Öztürk ve Ya-
bancı, 2017: 455-465). Bratman, ortorektik 
davranış gösteren bu tür insanların belirli bir 
felsefeyi izlemeye yatkın olduklarını ve di-
yet ne kadar karmaşık veya sınırlayıcı olursa, 
kişilerin diyetlerine o kadar sadık kaldığını 
saptadığını belirtmektedir (Mathieu, 2005: 
1510-1511). 

Ortorektik bireyler, mükemmelliğe ulaşma 
çabalarından ötürü diyetlerini giderek kısıtla-
ma eğilimine girdiklerinden, beslenme yeter-
sizlikleri riski taşıyan grup içinde değerlendi-
rilebilirler (Ergin ve Aksoydan, 2014: 1-69). 
Beslenme yetersizliklerine ek olarak, osteo-
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poroz, menstürasyon siklusunun bozulması 
ve kan basıncındaki aşırı düşmeye bağlı kalp 
sorunları da ortaya çıkabilmektedir (Gezer ve 
Kabaran, 2013: 14-22). 

Ortoreksiyanın sonuçlarından bir diğeri de 
sosyal ilişkilerde azalmadır. Ortorektik birey-
ler hangi besinleri tüketeceklerine öyle bağ-
lıdırlar ki, yaşantılarını bu besinlerin üzerine 
kurarak devam ettirmektedirler (Öztürk ve 
Yabancı, 2017: 455-465). Öte yandan Brat-
man, onunla bağlantıya geçen bireylerin, bes-
lenme ile ilgili kendi düşüncelerini paylaşan 
diğer bireylerle sıklıkla bir araya gelmeyi 
tercih ettiğini, ancak bu zihinsel uğraşılarının 
kendi aile fertleriyle ve arkadaşlarıyla öğün 
paylaşma keyfini önlediğini belirtmektedir 
(Mathieu, 2005: 1510-1511).

Yapılan çalışmalar tıp fakültesi öğrencileri, 
hekimler, diyetisyenler, anksiyetesi olan bi-
reyler, obsesif kompulsif bireyler ve beden 
imajına aşırı önem veren bireylerde ortorek-
siya nervoza belirtilerine daha sık rastlandığı-
nı göstermektedir (Gezer ve Kabaran, 2013: 
14-22). 

Öte yandan anksiyete bozuklukları en sık 
rastlanan ruh sağlığı bozukluğudur (Sarris 
et al., 2009: 125-131). Şiddetli Sağlık Ank-
siyetesi ise, ciddi bir somatik hastalığa sa-
hip olma veya edinme konusunda zayıflatıcı 
ve kalıcı bir korku olarak tanımlanmaktadır. 
Tanısal açıdan, bu bozukluk DSM-IV’te hi-
pokondriyazis olarak tanımlanmıştır, ancak 

şimdi DSM-5’de somatik semptom veya has-
talık anksiyetesi bozukluğuna girmektedir 
(Hedmana et al., 2017: 80-86). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı akademik personelin 
ilgili ölçeklerle sağlıklı beslenme takıntıları-
nın, yeme tutum davranışlarının ve sağlıkları-
na ilişkin kaygı düzeylerinin belirlenmesidir.

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamı akademik personelin 
sağlığa ilişkin kaygı düzeyleri ile yeme dav-
ranışı özelliklerini tanımlamak ve bu değiş-
kenlerin akademik personelin yeme tutum 
davranışlarını nasıl etkilediğini ortaya koy-
maktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmaya Şubat 2018 – Mayıs 2018 tarih-
leri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nde çalışmakta olan toplam 192 
akademik personel dahil edilmiştir. 

Araştırma örneklemine alınan akademik per-
sonele (n=192) çalışmanın amacı anketör ta-
rafından açıklanarak araştırmaya katılmaları 
konusunda sözel olarak izin alınmıştır.Aka-
demik personellerin sağlığına ilişkin kaygı 
düzeylerinin, yeme tutum davranışları üzeri-
ne etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülen 
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bu çalışmada gözlem altında veri toplama 
yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma kapsamına alınan bireylerin boy 
uzunlukları ve vücut ağırlıkları araştırmacı-
nın kendisi tarafından ölçülmüştür. Hastaların 
vücut ağırlığı ve boy uzunlukları kullanılarak 
beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. 
BKİ sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
sınıflamasına göre değerlendirilmiştir 

Veri toplama aracı olarak ise akademik perso-
nellere üç bölümden oluşan bir anket formu 
uygulanmıştır. Anket formu birinci bölümde 
sosyodemografik özellikleri ve fiziksel ak-
tivite durumlarına ilişkin soruları, ikinci bö-
lümde Ortoreksiya Nervoza Değerlendirme  
Ölçeği’ni (ORTO-11) ve üçüncü bölümde de 
Sağlık Anksiyete Ölçeği’ni içermektedir.

Çalışmamıza katılan bireylerin ortoreksiya 
nervoza riskini hesaplamak için ORTO-11 öl-
çeği kullanılmıştır. Orijinal haliyle ORTO-15 
ölçeği ilk olarak İtalya’da bireylerde sağlıklı 
beslenme takıntısının belirlenmesine yönelik 
geliştirilen ve bireylerin Ortoreksiya nevroza 
eğilimini değerlendirmek için düzenlenmiş 
15 maddelik bir kendini değerlendirme ara-
cıdır (Arslantaş ve diğ., 2017: 137-144). Bu 
ölçek, Bratman tarafından hazırlanan soru-
ların, Donini ve arkadaşları (2004:151-157) 
tarafından değiştirilmesi ve geliştirilmesi ile 
oluşturulmuştur (Arusoğlu ve diğ., 2008:283-
291). 

Arusoğlu ve ark. (2008:283-291)’ı ise 2008 
yılında Türkçe’ye uyarlanan ORTO-15 tes-
tini ORTO-11 olarak güncellemiştir. Ölçek 
bireylerin besin seçme, satın alma, hazırlama 
ve kendilerince sağlıklı olarak kabul ettikleri 
besinleri tüketme konularındaki davranışları-
nı sorgulamaktadır. Her bir ifade 4’lü likert 
tipi derecelendirme ile değerlendirilmekte-
dir. Ölçekte, bireylerin kendilerini ne sıklıkla 
maddelerde tarif edildiği şekilde hissettikleri-
ni “her zaman”, “sık sık”, “bazen” ve “hiçbir 
zaman” seçeneklerinden birini işaretlemeleri 
istenmektedir. Ortoreksiya için ayırt edici ol-
duğu düşünülen cevaplara “1”, normal yeme 
davranışı eğilimini gösteren cevaplara “4” 
puan verilmektedir. Düşük puanlar ortorek-
tik eğilimi göstermektedir (Arusoğlu ve diğ., 
2008:283-291).

Sağlık anksiyetesini değerlendirmek ama-
cıyla Salkovskis ve arkadaşları tarafından 
geliştirilen Sağlık Anksiyetesi Ölçeği kulla-
nılmıştır (Salkovskis et al.,2002:843-853). 
Ölçek 18 maddeden oluşmakta olup, ilk 14 
maddesi hastaların ruhsal durumunu sorgu-
layan dört seçenekli yanıtlar içeren ifadeler-
den oluşmaktadır. Geri kalan 4 soruda ise 
hastalardan, sahip oldukları ciddi bir hastalık 
varsayımıyla ruhsal durumlarının nasıl olabi-
leceğine dair fikir yürütmeleri istenmekte ve 
buna göre sorgulama yapılmaktadır. Ölçeğin 
puanlaması her bir madde için 0-3 arasında 
olup yüksek puan yüksek düzeyde sağlık 
anksiyetesini göstermektedir. Sağlık Anksi-
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yetesi Ölçeği yüksek güvenilirlik katsayıları-
na sahiptir (Aydemir ve diğ., 2013: 325-331).

Çalışmada elde edilen bulgular değerlen-
dirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 
17.0 (Statistical Paclage for Social Sciences) 
programı kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen 
sürekli değişkenler (nicel değişkenler), orta-
lama, standart sapma, alt ve üst değerleri ile 
sunulmuştur. Kategorik değişkenlerin (nitel 
değişkenler) sunumu için ise frekans ve yüz-
de değerler kullanılmıştır. Ayrıca, kategorik 
değişkenlerin değerlendirilmesinde ki-kare 
(χ2) testi kullanılmıştır. Nicel değişkenlerin 
karşılaştırılmasında ilk olarak parametrik test 
koşullarının (Birey sayısı ve normal dağılıma 
uygunluğun araştırılması) sağlanıp sağlan-
madığı araştırıldı. İki grubun karşılaştırıl-
ması amacıyla parametrik test koşullarının 
sağlandığı değişkenler için Student’s t testi, 
parametrik test koşullarının sağlanmadığı du-
rumlarda ise Mann-Whitney U testi kullanıl-
mıştır. Değişkenler arasındaki ilişki iki yönlü 
korelasyon testi (Pearson) ile araştırılmıştır. 
Bütün istatistiksel analizlerde önemlilik dü-
zeyi olarak p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırma yalnızca Adnan Menderes Üniver-
sitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniver-
sitesi, Ege Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi’nde görev yapan akademik 

personeller ile sınırlıdır. Ayrıca katılımcı 
sayısının az olması ve fakülteler arası kıyas-
lama yapacak veri sayımızın yetersiz olma-
sı çalışmada kısıtlılığa neden olan durumlar 
olarak düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Araştırmanın problemi, akademik personelle-
rin sağlığa ilişkin kaygı düzeylerinin, yeme 
tutum davranışları üzerine etki edip etmedi-
ğini anlamaktır.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Araştırmanın alt problemi akademik perso-
nelin yeme tutum davranışları üzerine beden 
kütle indeksi, kronik bir hastalık varlığı ve 
fiziksel aktivite durumunun etkin olup olma-
dığıdır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

H1: Akademik personellerin yeme tutum 
davranışları üzerine, sağlığa ilişkin kaygı dü-
zeylerinin etkisi vardır.

H2: Akademik personellerin yeme tutum 
davranışları üzerine, sağlığa ilişkin kaygı dü-
zeylerinin etkisi yoktur.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Yeme bozukluğu, obeziteye neden olan aşırı 
yemek yeme, yemek yemeyi reddetme, bi-
reyin vejetaryen olması veya bazı psikolojik 
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nedenlerden ötürü yemek yemeyi kısıtlaması, 
yemek olmayan maddelerin yenilmesi, yenen 
yemeğin hemen sindirilerek atılması veya 
karşı konulamaz gece yemek yeme davranış-
larının sergilenmesidir. Literatürde uzmanlar 
sağlıklı besinlere karşı duyulan bu saplantıya 
kaynaklık eden ve yeme tutumunu etkileyen 
farklı nedenler olabileceğini düşünmektedir. 
Bu nedenlerin cinsiyet, yaş, aile alışkanlık-
ları, yakın dönem içerisinde geçirilen hasta-
lıklar, sosyo-demografik faktörler, medyanın 
etkisi gibi sosyokültürel faktörler, davranış-
sal ve biyolojik bireysel faktörler gibi pek 
çok faktör olduğu belirtilmektedir. Psikolojik 
faktörlerin de yeme davranışlarını etkileyen 
başlıca faktörlerden olduğuna dikkat çekil-
mektedir (Kadıoğlu ve Ergün, 2015:96-104; 
Dalmaz ve Yurtdaş, 2018:43-62).

BULGULAR 

Araştırmaya 90 kadın (%46.9), 102 erkek 
(%53.1) olmak üzere toplam 192 birey ka-

tılmıştır. Kadın katılımcıların yaş ortalaması 
38.5±9.00 yıl, erkek katılımcıların yaş orta-
laması 41.9±10.46 yıldır. Katılımcıların be-
den kütle indeksleri hesaplandığında, kadın 
katılımcıların beden kütle indekslerinin or-
talaması 22.8±3.9 kg/m2, erkek katılımcıla-
rın beden kütle indekslerinin ortalaması ise 
26.2±4.4 kg/m2 bulunmuştur. Kadın katılım-
cıların %71.1’inin ‘normal’, erkek katılım-
cıların ise %45.1’inin ‘hafif şişman’ olduğu 
saptanmıştır. 

Akademik personelin kadro durumları ince-
lendiğinde de kadın katılımcıların %32.2’si-
nin doktor öğretim üyesi; %4.4’ünün profesör 
olduğu, öğretim görevlisi ve araştırma görev-
lisi olanların da %24.4 olduğu belirlenmiştir. 
Buna karşılık erkek katılımcıların %27.5’inin 
araştırma görevlisi kadrosunda olduğu, öğ-
retim görevlisi ve profesör kadrosunda olan 
katılımcıların da sırasıyla %21.6 ve %19.6 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Akademik Personelin Demografik Özellikleri

KADIN ERKEK

s % s %

Cinsiyet 90 46.9 102 53.1

Yaş, yıl (X±SS) 38.5±9.00 41.9±10.46

BKI Grup

<18.5 7 7.8 3 2.9

18.5-24.99 64 71.1 37 36.3

25.0-29.9 12 13.3 46 45.1

30.0> 7 7.8 16 15.7

BKIa kg/m2(X±SS) 22.8±3.9 26.2±4.4

Akademik Kadro

Profesör 4 4.4 20 19.6

Doçent 13 14.4 17 16.7

Doktor Öğretim Üyesi 29 32.2 15 14.7

Öğretim Görevlisi 22 24.4 22 21.6

Araştırma Görevlisi 22 24.4 28 27.5

           aBKİ: Beden Kütle İndeksi

Araştırmamıza katılan erkek akademik perso-
nelin ORTO-11 puan ortalamaları 25.9±3.57, 
sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamala-
rı 14.0±6.3, kadın akademik personelin ise 
ORTO-11 puan ortalamaları 26.0±3.13 ve 
sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamaları 
13.6±6.5 olarak bulunmuştur (Tablo 2). 

Katılımcıların cinsiyetleri ve BKİ’leri ile 
ORTO-11 ve sağlık anksiyetesi ölçeği puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark sap-
tanmamıştır. Benzer şekilde katılımcıların 
akademik kadro ünvanları ile ORTO-11 puan 
ortalamaları arasında da anlamlı bir fark sap-
tanamamıştır. Buna karşın katılımcıların aka-
demik kadro ünvanları ile Sağlık Anksiyetesi 
Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 2).
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Tablo 2. Akademik Personelin Demografik Özelliklerine Göre ORTO-11 ve Sağlık Ank-
siyetesi Ölçek Puan Ortalamaları

ORTO-11c SAOb

s X SS p X SS p 

Cinsiyet 0.736 0.627

Erkek 102 25.9 3.57 14.0 6.3

Kadın 90 26.0 3.13 13.6 6.5

BKIa Grup 0.856 0.842

<18.5 10 26.9 3.57 12.1 4.28

18.5-24.99 101 26.0 3.11 13.9 7.08

25.0-29.9 57 25.8 3.75 14.1 5.97

30.0> 23 26.0 3.11 13.7 5.98

Akademik Kadro 0.747 0.055*

Profesör 24 26.1 3.08 12.9 5.22

Doçent 30 26.2 2.93 13.9 8.34

Doktor Öğretim Üyesi 44 25.7 3.41 13.6 5.75

Öğretim  Görevlisi 44 26.4 3.27 12.1 5.86

Araştırma Görevlisi 50 25.5 3.81 16.0 6.50

*p <0.05   aBKİ: Beden Kütle İndeksi, bSAO: 
Sağlık Anksiyetesi Ölçeği, cORTO: Ortorek-
siya Nervoza Değerlendirme Ölçeği

Çalışmamızdaki katılımcıların ORTO-11 ve 
Sağlık Anksiyete Ölçeği puan ortalamaları 
ile katılımcıların yaşları ve BKI ölçümleri 
arasındaki ilişki Tablo 3’de verilmiştir. Buna 
göre ORTO-11 puan ortalamaları ile yaşları 
(r=0.027, p=0.708) arasında pozitif yönde, 
sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamaları ile 
yaşları (r=-0.069, p=0.341) arasında negatif 
yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. ORTO-

11 ve Sağlık Anksiyete Ölçeği puan ortala-
maları ile yaşları arasında anlamlı bir fark 
saptanamamıştır. Bu verilere göre yaş art-
tıkça ortorektik eğilim ve anksiyete eğilimi 
azalmaktadır.

Katılımcıların ORTO-11 puan ortalamaları ile 
BKI’leri (r=-0.019, p=0.797) arasında negatif 
yönde bir korelasyon saptanmıştır ve istatik-
sel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamaları 
ile BKI’leri (r=0.016, p=0.822) arasında ise 
pozitif yönde korelasyon saptanmıştır ve ista-
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tiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(Tablo 3). Bu verilere göre de katılımcıların 
BKI’leri ne kadar düşükse ortorektik eğilim-
leri az,  BKI’leri ne kadar yüksekse sağlık 
anksiyetesi o kadar çok anlamı çıkmaktadır. 

Öte yandan ORTO-11 ve Sağlık Anksiye-
te Ölçeği puan ortalamaları arasında negatif 
yönde bir ilişki saptanmış ve istatiksel açı-

dan anlamlı bir fark (p<0.05) elde edilmiştir 
(Tablo 3). Buna bağlı olarak katılımcıların 
ORTO-11 puanları azaldıkça sağlık anksiyete 
ölçeği puanlarının arttığı yani katılımcılarda 
ortorektik davranışlar görüldükçe sağlıkla il-
gili kaygı düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. 

Tablo 3. Akademik Personelin ORTO-11 ve SAO Puan Ortalamaları ile Bazı Parametre-
ler Arasındaki İlişki

ORTO-11c SAOb

r p r p

Yaş, yıl 0.027 0.708 -0.069 0.341

BKIa, kg/m2 -0.019 0.797 0.016 0.822

SAO -0.151 0.036*

*p <0.05  aBKİ: Beden Kütle İndeksi, bSAO: 
Sağlık Anksiyetesi Ölçeği, cORTO: Ortorek-
siya Nervoza Değerlendirme Ölçeği

TARTIŞMA

Farklı üniversitelerin akademik personelleri-
nin sağlığa ilişkin kaygı düzeylerinin, yeme 
tutum davranışları üzerine etkisinin belirlen-
mesi amacıyla 90 kadın ve 102 erkek olmak 
üzere toplam 192 bireyin katılım gösterdiği 
bu çalışmada katılımcıların yaş ortalamala-
rı kadınlarda 38.5±9.00 yıl, erkeklerde ise 
41.9±10.46 yıl bulunmuştur (Tablo 1). Ak-
soydan ve Ergin’in (2014:1-69) yaptıkları 
araştırmada sağlık personeli olan ve sağlık 

personeli olmayan katılımcılarda ortoreksi-
ya nervoza için risk durumlarını belirlediği 
çalışmada ise yaş ortalamaları sağlık perso-
neli olanlarda 34.2±8.69 yıl, sağlık personeli 
olmayanlarda 36.4±9.05 yıl tespit edilmiştir. 
Ortorektik yeme davranışları çoğunlukla er-
ken yaş döneminde görülmesi nedeni ile ya-
pılan çalışmalarda bireylerin yaş ortalamaları 
daha düşük olarak belirlenmiştir. İlerleyen 
yaşlarda ortorektik davranışları sergileyen 
bireylerin de belirlenmesi adına daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyulabileceği düşünül-
mektedir.

Araştırma bulgularımıza göre, ortoreksiya 
nevroza ile yaş değişkeni arasında pozitif 
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fakat anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuş-
tur (p=0.708, p>0.05) (Tablo 3). Çalışmaya 
katılan bireylerin yaşı arttıkça ortorektik eği-
limin azaldığı, daha genç yaştaki bireylerin 
daha çok ortorektik davranışlar sergilediği 
belirlenmiştir. Bu bulgunun yapılan bazı ça-
lışmalar ile uyum içerisinde olduğu görül-
mektedir; genç yaştaki bireylerin içerisinde 
bulundukları beden algısı kaygı durumların-
dan ötürü, ileri yaş gruplarına göre daha or-
torektik oldukları düşünülmektedir. Barchiesi 
ve ark. (2016:349-805)’nın yaptıkları araş-
tırmada, anoreksiya nervoza ve ortoreksiya 
nervoza gibi yeme bozukluklarının erken yaş 
döneminde bireylerin sahip oldukları beden 
kaygılarından dolayı daha yüksek olduğu or-
taya konulmuştur. Öte yandan Bosi ve ark. 
(2007:661-666)’nın farklı yaş grubundaki 
hekimlerde ortoreksiya nervoza prevalansı-
nı incelemek amacıyla yaptıkları çalışmala-
rında da yaş ile ortoreksiya nervoza eğilimi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görül-
müştür. Başka bir çalışmada ise ortoreksiya 
nervoza ve yaş arasında anlamlı fakat zayıf 
bir korelasyon bulunduğu belirtilmektedir 
(Varga et al., 2014:1-11). Arusoğlu (2006: 
87-95) ortoreksiya nervoza belirtilerini ince-
lemek amaçlı yürüttüğü çalışmasında ise yaş 
arttıkça ortorektik eğilimlerin de artış göster-
diğini belirtmiştir. Yapılan diğer bir çalışma-
da da ORTO-15 puanı ile yaş arasında nega-
tif ilişki görüldüğü ilerleyen yaşın ortorektik 
eğilimlerin artmasında etkili olabileceği bil-
dirilmektedir (Donini et al., 2004:151-157). 

Sağlık profesyonellerinin sağlıklı beslenme 
takıntısı ve ortoreksiya nervoza eğilimleri-
nin değerlendirilmesi amacıyla planlanmış ve 
yürütülmüş olan başka bir çalışmada da diğer 
çalışmalarla benzer olarak, düşük ORTO-15 
puanı ile yüksek yaş arasında korelasyon ol-
duğu; yaş arttıkça ortorektik eğilimin de art-
tığı saptanmıştır (Acar ve Ermumcu 2016:59-
71). Öte yandan Arusoğlu ve ark. (2008)’nın 
yaptıkları başka bir çalışmada ise yaşın orto-
rektik eğilim üzerinde etkili olmadığı belir-
tilmiştir. 

Araştırmamıza katılan erkek akademik perso-
nelin ORTO-11 puan ortalamaları 25.9±3.57, 
kadın akademik personelin ORTO-11 puan 
ortalamaları ise 26.0±3.13 olarak birbirlerine 
yakın bulunmuştur ve cinsiyet ile ORTO-11 
puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir fark elde edilememiştir (Tablo 
2). Genellikle kadınların yoğun hissettikleri 
beden algısı kaygısından dolayı sergiledik-
leri yeme davranışları oldukça karmaşıktır. 
Günümüzde medya ince bir bedene sahip ol-
mayı teşvik etmekte ve bu yüzden de toplum-
da vücut ağırlığı ve beden imajı konularında 
kaygılar artmaktadır (Yücel ve ark. 2009:39-
44). Buna bağlı olarak kadınların genellikle 
daha ortorektik olmaları beklenmekle birlik-
te; ortoreksiya nervoza eğiliminin cinsiyetle 
ilişkisinin incelendiği çalışmalarda çelişkili 
sonuçlar elde edilmiştir. Ortoreksiya nervoza 
sıklığının erkeklerde daha yüksek olduğunu 
gösteren çalışmalar olmakla birlikte (Doni-
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ni et al., 2004: 151-157), kadınlarda sıklığın 
daha yüksek olduğunu belirten çalışmalar da 
mevcuttur (Koven and Senbonmatsu 2013: 
214-222; Ramacciotti et al. 2011:127-130). 
Fidan ve arkadaşlarının (2010:49-55) Türki-
ye’deki tıp fakültesi öğrencileri arasında or-
toreksiya nervozanın yaygınlığını belirlemek 
amacıyla yaptıkları çalışmada, ortoreksiya 
nervoza yaygınlığının erkek öğrencilerde kız 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptan-
mıştır. Arusoğlu ve arkadaşları (2008:283-
291) tarafından yapılan diğer bir çalışmada 
ise erkeklerin ortorektik eğilimlerinin kadın-
lara kıyasla daha düşük olduğu bildirilmiştir. 
Öte yandan Varga ve ark. (2014:1-11) ile Bosi 
ve ark. (2007:661-666)’nın çalışmalarında 
bizim çalışmamızda da olduğu gibi ortorek-
siya nervoza ile cinsiyet arasında istatistiksel 
bir anlamlılık görülmemiştir. 

Literatürlerde eğitim seviyesi ve ortoreksiya 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını sapta-
yan çalışmalar mevcuttur. Yapılan bu araştır-
mada katılımcıların akademik kadro ünvan-
ları ile ORTO-11 puan ortalamaları arasında 
istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (Tablo 2). Donini ve arkadaşlarının 
(2004:151–157) ortoreksiyanın yaygınlığını 
inceledikleri çalışmalarında düşük eğitim dü-
zeyine sahip bireylerde ortoreksiya eğilimi-
nin daha yaygın görüldüğü bildirilmiştir. Eği-
tim düzeyinin azalmasıyla birlikte ortorektik 
belirtilerin arttığı gözlemlenirken bu çalışma-
da ise akademik kadroda yer alan katılımcı-

ların eğitim düzeylerinin artmasıyla birlikte 
ortorektik eğilimin de arttığı saptanmıştır 
(Arusoğlu 2006: 87-95). Öte yandan eğitim 
seviyesi ve ortoreksiya arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı da saptanmıştır (Lucka et al. 
2018:1-12).

Beden kütle indeksi, yeme bozuklukları ve 
obezitenin ilişkisinde önemli değişkenlerden 
biridir. Yapılan araştırmalarda daha yüksek 
beden kütle indeksine sahip bireylerin daha 
fazla yeme bozukluğu davranışı sergiledikleri 
belirlenmiştir (Pereira et al., 2017:139-140). 
Diğer bir araştırmada ise, vücut ağırlığı kaza-
nımı ve yüksek beden kütle indeksi daha faz-
la yeme davranış bozukluğu ile ilişkilendiril-
miştir (Alves et al., 2015:28-33). Araştırma-
mızda katılımcıların BKI’leri ile ORTO-11 
puan ortalamaları arasında negatif yönde bir 
ilişki saptanmıştır ve istatiksel açıdan anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (Tablo 3). Bu verile-
re göre katılımcıların BKI’leri azaldıkça orto-
rektik eğilimlerinin de azaldığı saptanmıştır. 
Yapılan çalışmalarda bu konuyla ilgili çeşit-
li sonuçlar elde edilmiştir. Sağlık personeli 
olan ve sağlık personeli olmayan katılımcı-
ların ortorektik eğilimleri ve obezite önyargı 
eğilim durumlarının araştırıldığı bir çalışma-
da ise BKİ ile ortoreksiya nervoza arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Ergin ve 
Aksoydan 2014).  Aynı şekilde yapılan diğer 
çalışmalarda da ortoreksiya nervoza skorları 
ile beden kütle indeksi arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmadığı saptanmıştır (Varga et al., 
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2014:1-11; Soylar et al.,2017:751-755; Asil 
ve Sürücüoğlu, 2015:303-313). Öte yandan 
sağlık profesyonellerinin ortoreksiya nervo-
za eğilimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmış olan bir çalışmada  ORTO-15 pu-
anı ve BKİ değerleri arasında anlamlı nega-
tif ilişki bulunmuş olup, ortorektik eğilimi 
olan bireylerin daha yüksek BKİ değerlerine 
sahip olduğu saptanmıştır (Acar ve Ermum-
cu, 2016:59-71). Aynı şekilde Fidan ve ark. 
(2010:49-55)’nın çalışmasında da bireylerin 
BKİ’si arttıkça ORTO-11 puanlarının azaldı-
ğı gözlemlenmiş ve BKİ artışı ile ortorektik 
eğilim arasındaki ilişki istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur. 

Ortoreksiya nervoza gibi yeme davranış bo-
zukluklarının anksiyete, mükemmeliyetçilik, 
beslenmeye ilişkin aşırı odaklanma ve aşırı 
kontrol ihtiyacı gibi durumlarla sıkı ilişki içe-
risinde olduğu bildirilmektedir (Gramaglia 
et al., 2017:1-5). Oldukça sık görülen yeme 
bozukluklarından biri olan ortoreksiya ner-
vozanın da obsesif eğilimler, sağlık kaygı-
sı, mükemmeliyetçilik ve sık sosyal medya 
kullanımı gibi durumlarla yakından ilişkili 
olduğu ifade edilmektedir (Reynolds, 2018: 
453-458). Bu çalışmada da, katılımcıların 
ORTO-11 puanları azaldıkça sağlık anksiyete 
ölçeği puanlarının arttığı yani katılımcılarda 
ortorektik davranışlar görüldükçe sağlıkla il-
gili kaygı düzeylerinin de arttığı saptanmıştır 
(p<0.05) (Tablo 3).  

Epidemiyolojik çalışmalar, kadınların çoğun-
luğunun anksiyete bozukluğu için erkekler-
den daha fazla risk altında olduğunu göster-
mektedir. (Angst and Dobler-Mikola, 1985, 
Yonkers et al., 2003). Yapılan bir araştırma-
da, kadınların panik bozukluğu, agorafobi, 
yaygın anksiyete bozukluğu ve travma son-
rası stres bozukluğu geçirme olasılığının er-
keklerden daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 
Ancak saf anksiyete bozuklukları için erkek-
ler ve kadınlar arasındaki oranların benzer ol-
duğu da ifade edilebilmektedir (McLean and 
Anderson, 2009: 496-505). Buna göre çalış-
mamızda da sağlık anksiyete ölçeği puan or-
talamalarının kadın (13.6±6.5)  ve erkeklerde 
(14.0±6.3) birbirine yakın değerde olduğu 
görülmektedir (Tablo 2). 

Yapılan bir başka araştırmada yüksek eğitim 
düzeyinin anksiyeteye karşı koruyucu etki 
gösterdiği belirtilmektedir ( Bjelland et al., 
2008: 1334-1345). Bu çalışmada da yüksek 
akademik kadro ünvanına sahip bireylerde 
sağlık anksiyetesi ölçeği puan ortalamalarının 
daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05) 
(Tablo 2). 

Araştırmamızda çalışmaya katılan bireylerin 
sağlık anksiyete puan ortalamaları ve yaşları 
arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmış-
tır (r=-0.069, p=0.341) (Tablo 3). Yaş alma 
ile birlikte duygusal duyarlılığın azalması 
ve stresli deneyimlere bağışıklığın artması 
nedeni ile anksiyete ve depresyona eğilimin 
azaldığı ifade edilmektedir (Jorm,2000:11-
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22). Conroy ve arkadaşlarının (1999:45-50) 
yaptıkları çalışmada da sağlık anksiyete skor-
larının yaşla birlikte azaldığı belirtilmekte-
dir. Öte yandan Sunderland ve arkadaşlarının 
(2013:56-61) yapmış oldukları araştırmada 
orta yaş grubundaki bireylerde sağlık anksi-
yete durumlarının pik yaptığı görülmektedir. 
Yapılan bir diğer çalışmada ise anksiyete dü-
zeylerinin 60 yaşından daha genç olan birey-
lerde yaklaşık %30 daha fazla olduğu belir-
lenmiştir (Cleland et al.,2007:217-223).

SONUÇ

Çalışmamızdaki katılımcıların ORTO-11 ve 
sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamaları ile 
katılımcıların yaşları ve BKI ölçümleri ara-
sındaki ilişki değerlendirilmiştir. ORTO-11 
puan ortalamaları ile yaşları arasında pozitif 
yönde, sağlık anksiyete ölçeği puan ortalama-
ları ile yaşları arasında negatif yönde bir iliş-
ki olduğu belirlenmiştir. ORTO-11 ve sağlık 
anksiyete ölçeği puan ortalamaları ile yaşları 
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 
Katılımcıların ORTO-11 puan ortalamaları 
ile BKI’leri arasında negatif yönde bir ilişki 
belirlenmiştir (p>0.05). Sağlık anksiyete öl-
çeği puan ortalamaları ile BKI’leri arasında 
ise pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p>0.05). 
Diğer yandan ORTO-11 ve sağlık anksiyete 
ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı ve negatif yönde bir ilişki sap-
tanmıştır (p<0.05). 

ÖNERİLER

Yapılan bu çalışmada katılımcıların BKI’leri 
ne kadar düşükse ortorektik eğilimlerinin az,  
BKI’leri ne kadar yüksekse sağlık anksiye-
te puanlarının da daha yüksek olduğu belir-
lenmiştir. Bu sonuç da literatüre genellikle 
paralel olarak bireylerin vücut ağırlığı koru-
numunun ne kadar önemli olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Bireylerin sağlıklı vücut 
ağırlığına sahip olmaları ile birlikte anksiyete 
ve ortorektik eğilim gösterir davranışlarının 
azalması ideal vücut ağırlığına sahip olma-
nın önemini gözler önüne sermektedir. Bu 
yüzden bireylerdeki vücut ağırlığı artışının 
önlenmesi ile birlikte pek çok yeme bozuk-
luğu ve anksiyeteye ilişkin durumlarının da 
düzeleceği öngörülmektedir. Yine bu çalış-
mada katılımcıların ORTO-11 puanları azal-
dıkça sağlık anksiyete ölçeği puanlarının art-
tığı yani katılımcılarda ortorektik davranışlar 
görüldükçe sağlıkla ilgili kaygı düzeylerinin 
de arttığı saptanmıştır. Bu durumdan yola çı-
karak da yeme bozukluklarının önlenmesinde 
bireylerin kaygı durumlarının kontrol altında 
tutulmasının önemi vurgulanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Defination and Importance: Eating disorder is an illness which has become more common to-
day. It is indicated that eating disorder is under the influence of environmental and sociocultural 
factors and it can be observed especially young girls and the individuals who are nonassertive, 
anxious, shy and perfectionist. The appearance of eating disorder results in physical, mental, 
social and functional disorders (Oğur ve diğ.,2015:93-102; Gezer ve Kabaran, 2013:14-22). 
Recently, orthorexia nervosa, defined as an exaggerated addiction for healthy food, has drawn 
attention in the literature (Malmborga et al.,2017:137-143). The person with orthorexia nervosa 
take the control of each food eaten exaggeratedly (Öztürk ve Yabancı, 2017:455-465). Since the 
individuals with orthorexia nervosa are getting more and more inclined to restrict their diet, the-
se are in the group carrying the risk for malnutrition (Ergin ve Aksoydan, 2014: 1-69). These in-
dividuals can develop osteoporosis, impairment of menstrual cycle and heart diseases resulting 
from extremely low blood pressure (Gezer ve Kabaran, 2013: 14-22). It has been reported that 
the patients with medical faculties, doctors, dieticians, individuals with more anxiety levels, 
individuals with obsessive compulsive disorder and those who attach great importance to body 
image have more common symptoms of orthorexia nervosa (Gezer ve Kabaran, 2013: 14-22). 
Anxiety disorder, on the other hand, is the most common mental disorder (Sarris et al., 2009: 
125-131). Severe anxiety is defined as the fear of a severe somatic disorder or developing this 
(Hedmana et al., 2017: 80-86). Owing to the intense worry that the individuals having extreme 
anxiety about their health, it is thought that they can be obsessive about their nutritional habits. 
Aim: The aim of this study is to determine the academic staff’s healthy eating habits, eating 
attitudes and the anxiety levels related to their health. Method: 192 academic staff working at 
Adnan Menderes University, Ankara University, Başkent University, Ege University and Muğ-
la Sıtkı Koçman University were included in this study between the years February, 2018 and 
May, 2018. The aim of the study was clarified to the academic staff included in the research by 
the pollster and the volunteered participants were also included. The survey consisted of 3 parts 
was carried out on the participants. In the first part of the survey, there were questions about the 
participants’ sociodemographic characteristics and the questions related to their physical acti-
vities. In the second part, Orthorexia Nervosa Evaluation Scale (ORTO-11), which was develo-
ped by Danini and his counterparts to calculate the risk for orthorexia nervosa, and in the third 
part, Health Anxiety Scale, developed by Salkovskis and his counterparts in order to assess the 
health anxiety were used. In ORTO-11 Scale, one point is given to the answers considered as 
a distinctive characteristic for orthorexia, while 4 point is given to the answers considered as 
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normal eating behavior. According to the points obtained from this scale, if the point is low, it 
is considered to be a tendency to orthorexical. In the Health Anxiety Scale, on the other hand, 
each option has a point value of ‘’0-3’’ and high point means high level of health anxiety. In 
this study, the obtained data have been evaluated by the programme called SPSS 17.0. Findings 
and Results: A total 192 individuals have taken part in this study, 46.9% women and 53.1% 
men. When BMIs of the academic staff included in the study were calculated, it was observed 
that  71.1% of women were normal and 45.1% of men were plump. When the academic staff’s 
titles were examined, it was determined that 32.2% of women participants were assistant pro-
fessor and 27.5% of participant men were researchers. No significant difference between the 
genders of the participants, and their BMI, and ORTO-11 with the average points of Health 
Anxiety Scale has been able to be determined. Although no significant difference has been 
able to be detected between the participants’ academic titles and average points of ORTO-11, 
a crucial difference has been observed between the average points of Health Anxiety Scale. 
Ther hasn’t been a significant difference between ORTO-11 with the average points of Health 
Anxiety Scale and their ages; however, it has been found out that there is a positive relation 
between the average points ORTO-11 and their ages, and a negative relation between the ave-
rage points of Health Anxiety Scale and their ages. It has been detected that there is a negative 
relation between the participants’  average points of ORTO-11 and their BMI, also a positive 
relation the average points of Health Anxiety Scale and their BMI. However, there hasn’t been 
a statistical significant difference. On the other hand, a negative relation has been observed 
between the average points of ORTO-11, with BMI, and a statistical significant difference has 
been acquired. Conclusion and Suggestions: As a result of this study, a statistical significant 
difference between the participants’ average points of ORTO-11 and Health Anxiety Scale has 
been acquired.  Accordingly, it has been concluded that as the orthorexial behaviors was obser-
ved in the participants, their anxiety level increased. On the other hand, it has been determined 
in this study that as the participants’ BMI decreased, their orthorexical tendency decreased as 
well, and their BMI rose in accordance with the rise of their health anxiety points.  The decrease 
of the orthorexical tendency and anxiety, besides the individuals’ having a healthy body weight 
has revealed the importance of having ideal body weight. Therefore, it is predicted that with the 
prevention of body weight gain, health conditions related to eating disorder and anxiety can be 
improved.
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FROM PAST TO PRESENT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 
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Öz: Amaç: Genetiği değiştirilmiş organizmalar dünya üzerin-
de büyük yankı uyandıran ve tarihsel gelişimi 1980’lere daya-
nan bir süreçtir. Bu teknolojik süreç tarım, gıda, kimya ve tıp 
başta olmak üzere birçok alanda kulanım imkanı bulmuştur. 
Bazı firmaların ticari kazançlarını daha da arttırma istekleri, 
ülkelerin konu hakkında fikir birliği içinde bulunmamaları, 
konu hakkında yapılan araştırma sonuçlarının çelişkili ve kısa 
vadede öngörülebilir nitelikte olmaması gibi nedenlerle dün-
yadaki GDO tartışmaları devam etmektedir. Hukuki olarak da 
ülkeler konu hakkında birbiriyle uyum göstermeyen, çelişkiler 
içeren yasal düzenlemeler hazırlamışlardır. Sonuç olarak, gi-
dilen süreçte özellikle çevre ve biyolojik çeşitlilik hususunda 
telafisi mümkün olmayan sorunlar ile karşı karşıya kalma teh-
likesi içinde bulunmaktayız. Tüketicilerin ise GDO hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Yöntem: Bu 
derleme makalesinde, GDO konusu son güncel veriler ışığın-
da olumlu ve olumsuz yönleri ile objektif bir şekilde ele alına-
rak hazırlanmıştır. Sonuç: Genetiği değiştirilmiş organizmalar 
ve ürünler bugün dünyamızın bir gerçeğidir. Sağlık alanında 
başta olmak üzere konunun sayılamaz avantajları göz ardı edi-
lecek seviyede değildir. Ancak konunun bugün itibarıyla or-
taya konulmuş olan en büyük olumsuzluklarından biri olarak 
görülen, çevre üzerindeki etkileri yeterince irdelenmeden bazı 
ülkelerde bu bitkilerin rahatça ekilip dikilmeleri ve ürünlerin 
tüketiciye sunulmalarının sonuçları daha uzun süreler başta 
araştırmacılar olmak üzere insanlığın gündeminde olacaktır. 
Üretimin ve gıdalarda kullanımının serbest olduğu ülkelerde 
etiketlendirmeler ile halkın hür iradesinin korunması, denetim 
ve yasal düzenlemelerin yapılan tarafsız çalışmalar neticesin-
de güncellenmesi otoritelerin kaçınılmaz sorumluluğudur.  

Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, 
Sağlık, Gıda, Hukuk 

Abstract: Objective: Genetically modified organisms 
(GMO) have a great impact on the world and its historical 
development goes to the beginning of 1980s. This technologi-
cal process has found the opportunity to be used in many areas 
such as agriculture, food, chemistry and medicine. The GMO 
debates in the world are still continuing not only due to the 
willingness of some companies to increase their commercial 
earnings but also to the fact that countries do not agree on the 
issue. Contradictory research findings and their unpredictable 
effects in short term regarding their usage kept governments 
from behaving in joint action.Actually, regulations prepared 
by countries do not comply with each other. As a result, ir-
reversible problems in terms of environment and biodiversity 
may threaten the future generations. As well, consumers do 
not have enough information about GMOs. Method: In this 
review article, GMO subject is prepared in an objective man-
ner by considering the positive and negative aspects in the 
light of the latest literatüre. Conclusion: GMOs and their 
products are a reality of our actual world. In many areas in-
cluding health and agriculture several advantages linked to the 
use of recombinant technology should not be ignored. How-
ever, their side effect mainly to the environment is considered 
as one of the largest negatif issue. Inevitably, it is the respon-
sibility of the authorities to protect people’s preference by pro-
viding adequate labelings on GMO products, assuring updated 
audits and legal arrangements as a result of neutral studies in 
countries where production and use of GMOs in food are free.

Key Words: Genetically Modified Organisms, Health, Food, 
Legistlation
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GİRİŞ

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), 
çeşitli biyoteknolojik yöntemler kullanı-
larak canlılara ait olan gen dizilimlerinin 
değiştirilmesi ile canlılara çok daha farklı 
özellikler kazandırılması ile elde edilen çe-
şitli nitelikteki organizmalardır (Kulaç ve 
diğ. 2006: 151-155). Bir başka ifadeyle gen 
teknolojisi yardımıyla doğal yollar kullanı-
larak elde edilemeyecek daha farklı özellik-
ler ile ortaya çıkan organizmaya “Genetiği 
Değiştirilmiş Organizma (GDO)” adı veril-
mektedir (Haspolat, 2012: 75-80). Bu keşif 
kullanılarak elde edilen gıdalar Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün (WHO) tanımlamasına göre; 
DNA’nın rekombinasyonu yoluyla doğal yol-
larla mümkün olmayacak derecede farklılaş-
tırıldığı organizmalara  (mikroorganizmalar, 
hayvanlar, bitkiler vs.) denir (WHO, 2014). 
GDO’lar hakkında Türkiye’deki kamuoyu 10 
yıldan fazla süredir tartışma boyutunu hızla 
artırmaktadır. Gen keşfinin bir ürünü olan 
GDO’lar, her yeni keşifte olduğu gibi ilk ola-
rak bilimsel yönüyle tartışılmıştır. Kamuoyu 
tarafından GDO’ların özellikle çevreye karşı 
riskli bir müdahale olduğu kaygısı arttıkça, 
tartışmanın boyutu ciddi seviyelere ulaşmış-
tır. GDO keşfinin tarımsal üretim için de kul-
lanılması ile toplumsal bir sorun haline dönü-
şen gıda güvenliği gündeme gelmiştir  (Tatar, 
2011: 43-47).

Ülkemizde biyoteknolojik modern keşifleri-
nin uygulanmasında öncelikli sıralarda yer 

alan tarım, sağlık ve enerji gibi hizmet alan-
larında ülke ekonomisine katkı sağlamak ve 
kalkınma planlarında istenen seviyelere ula-
şılması için yasal düzenlemelere ihtiyaç du-
yulmuştur. Bu sebeple Biyogüvenlik Kanunu 
yayınlanmıştır1.

AMAÇ

Bu çalışmada Genetiği Değiştirilmiş Or-
ganizmaların yararları ve zararlarının kar-
şılaştırılması, Türkiye’nin GDO politikası 
ve GDO’lu ürünler ile tüketicilerin GDO’lu 
ürünler konusundaki düşüncelerinin mevcut 
son çalışmalarla taranarak bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

Belirtilen amaç doğrultusunda Genetiği De-
ğiştirilmiş Organizmaların yararları ve zarar-
ları, ülkemizde konunun durumu, tüketicile-
rin GDO’lu ürünlere yaklaşımı ele alınmıştır.

YÖNTEM

Bu derleme makalesinde GDO konusu, son 
güncel veriler ışığında olumlu ve olumsuz-
lukları ile objektif bir şekilde ele alınarak ha-
zırlanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmaların dünya üzerin-
deki etkileri araştırma problemi olarak belir-
lenmiştir.

1 http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2010/03/20100326-7.htm
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GDO’NUN TARİHÇESİ

DNA molekülünde kullanılan ilk gen tekno-
lojisi 1972 yılında Paul Berg tarafından, ge-
netiği değiştirilmiş ilk organizma ise 1974’te 
Annie Chang Stanley Cohen ve Herbert Bo-
yer tarafından üretilmiştir. 1983 yılında üç 
grup araştırmacı bilim insanı bakteri genini 
bitkilere ilave ederek, bir grup bilim insa-
nı fasulye genini ayçiçeğine ekleyerek ilk 
genetik kodu değiştirilmiş bitkileri oluştur-
muşlardır (Korkut ve diğ. 2013: 1-35). Gen 
mühendisliği adına yapılan çalışmalar açı-
sından devrim niteliğinde olan GD bitkileri 
ilgilendiren bu gelişme 1980’lerde ülkeler 
arası ekonomi toplulukları tarafından Agro-
bacterium tumafaciens bakterisinin vasıtası 
ile gen teknolojisi keşfinin uygulanması ile 
gerçekleşmiştir. Bu aktarımın başarıyla ger-
çekleştirilmesinden sonra 1983-1989 yıllarını 
kapsayan dönemde bozulma evreleri uzayan 
domates ve onun haricinde birçok GD ürün 
üretilmiştir (Bawa, et al., 2013: 1035-1046). 
Dünya üzerinde GD bitki sayısı oldukça faz-
ladır. Bunların en önemlileri; patates, mısır, 
bazı balık türleri, bal kabağı, pirinç, soya, yer 
fıstığı, buğday, kabak, ayçiçeği, domates, ka-
sava, kolza ve papayadır. Bu sayılanlar dışın-
da ahududu, muz, çilek, ananas, kiraz, biber, 
karpuz, kavun ve kanola bitkileri için çalış-
malara devam edilmektedir (Cummin, et al., 
2000:1-208) (Domingo, 2000: 1748-1749).

Genetiği değiştirilmiş organizmalar konu-
sunda geniş analizli araştırmalar kuruluşu 

“International Service for the Acquisition of 
Agri-Biotech Applications (ISAAA) düzenli 
olarak her sene dünyada tarımı yapılan gene-
tiği değiştirilmiş tahılların durumunu geniş 
rapor analizleri şeklinde sunmaktadır. Rapor-
lara yansıyan sonuçlara göre 1996 senesinde 
1,7 milyon hektarlık biyoteknoloji tarla alanı 
2017 senesinde 189.8 milyon hektara ulaş-
mıştır. Yaklaşık 20 yılda gözlenen bu artış, 
biyoteknolojinin GD bitkiler alanında hızlıca 
ilerlemesine sebep olmuştur. ABD, GD bit-
kilerinin üretiminde 1. sırada olma unvanını 
taşırken; Kanada, Arjantin ve Brezilya de-
vam eden sıralamada yerlerini almışlardır2. 
ABD’de GD bitkilerin sıklıkla kullanımının, 
halk tarafından kabul edildiği görüşünde bu-
lunulsa da ABD’de aslında tüketen nüfusun 
çoğunluğu GD gıda yediğinin bilincinde de-
ğildir. Biyoteknolojinin ticari uygulamasıyla 
ortaya çıkan ve vatandaşların GD ürünlerine 
karşı yoğun muhalefetine yanıt olarak orta-
ya çıkan birçok tartışmadan dolayı, genetik 
olarak değiştirilmiş bitkilerin yetiştirilmesine 
resmi olarak izin vermeyen birçok ülke bu-
lunmaktadır (Weimer, 2015: 622–640).

REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ-
NİN ve GDO ÜRÜNLERİN POTANSİ-
YEL YARARLARI

GDO’ların kullanımının yaygınlaşması ve 
GD gıdalarının pazarlanması, dünyanın bir-
çok bölgesinde kamuoyunda tartışmalara 

2 http://www.isaaa.org/resources
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sebep olmuştur. Bu geniş çaplı tartışma, GD 
gıda ve yemlerinin insan ve hayvan tüketimi 
için güvenli olup olmadığı, ayrıca çevre sağ-
lığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde yan etki-
leri olup olmadığı gibi bazı soruları gündeme 
getirmiştir (Tsatsakis, et al.,2017:108-121). 
GDO içeren ürünlerin  dünya nüfusunun ge-
reksinimi ilaç ve besin teminatı,  birçok hasta-
lık ve haşerelere karşı korunma, çevre zarar-
lılarına karşı dirençli bitki üretimi, güvenilir, 
taze, verim düzeyi yüksek, dayanıklılığı uzun 
hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretilmesini 
içeren özelliklerin yararları arasında yer aldı-
ğı belirtilmektedir (Uzogara, 2000: 179-206) 
(Mercenier, et al., 2001: 510-515) (Kulaç ve 
diğ., 2006: 151-155).

Dünya nüfusunun ihtiyacı olan aşı ve ilaçlar 
GDO teknolojisi yardımıyla uygun fiyatlı, 
güvenilir bir şekilde temin edilebilmektedir. 
Aşı maksatlı antijen, antikor üretimi ve di-
ğer birçok terapotik amaçlı ürünlerin üretimi 
alanında uygulanan rekombinant teknolojiler 
özellikle sağlık alanında insanlık için büyük 
bir yarar sağlamaktadır (Özgen ve diğ., 2007: 
617-630).

Bunun yanında, tarım ve beslenme alanında 
kullanım olarak değerlendirildiğinde GD tek-
nolojisi kullanılarak üretilen kolza ve soya 
ürünlerinde doymamış yağ düzeyi zenginleş-
tirilip insan vücudundaki kolesterol oranı ide-
al seviyelerde tutulmaya ve olumlu etki sağ-
lanmaya çalışılmıştır. Nişasta miktarı yüksek 
içeriklerde olan patates türleri, gluten miktarı 

ve ekmek kalitesi artırılmış buğday türleri, 
aminoasit miktarı yükseltilmiş tahıl türleri de 
sağlanmaktadır (Çiçekçi, 2008) (Letourne-
au, et al., 2003: 357-360). Çeşitli hayvan ve 
bitkilerde verim düzeyini artırmak amacıyla, 
“Bu keşfin kullanılması yadsınamaz bir ger-
çektir.”  düşüncesini savunanlar bulunmakta-
dır (Kıyak, 2004: 14-22) (Kıyak, 2004: 1-20) 
(Kıyak, 2004: 1-13).

Yine bilim insanları tarafından belli vitamin-
ler açısından kalitesi artırılmış geni değiştiri-
len bitkiler üretilmiştir. Buna verilecek örnek 
ise, pirinç ürününe beta karoten (provitamin 
A) sağlayan genler yerleştirilmesidir. Sıklıkla 
pirinç tüketen Güneydoğu ve Güney Asya’da 
5 yaş altı çocuklarda % 70’i A vitamininden 
noksandır. Bu yüzden birçok tüketicinin sağ-
lığı tehlikede olup kimileri ise kördür. Beta 
karoten, pirinç bitkilerinin yeşil kısımlarında 
bulunmasına rağmen yeşil olmayan kısımlar-
da çoğunlukla mevcut değildir. Tohumda yer 
alan hücrelerin beta karoten sentezlemesi için 
pirinç bitkilerinin geninea, beta karoten üre-
timinde görevli üç gen aktarımı yapılmıştır. 
Aktarım yapılan genler sayesinde pirinç ta-
neleri daha canlı (yeşil-sarı renk) olduğu için 
ürüne “altın pirinç” denmiştir (Zülal, 2000: 
92-94) (Zülal, 2003: 38-43) .

Aynı şekilde farklı besinlerin içeriğini zen-
ginleştirmek ya da besinleri aşı taşıyıcısı ola-
rak farklı hastalık etmenlerine karşı kullanma 
imkanı olabilmektedir (Uzogara, 2000: 179-
206).
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Çevre açısından bakıldığında ise GDO’ların 
faydaları olduğuna ilişkin birtakım veriler 
yayınlanmıştır. GDO’ların yaygınlaşması ile 
tarımsal ilaç kullanımın azalacağı ve çevre-
ye daha az kimyasal zarar verileceği belir-
tilmektedir. Ayrıca çevrenin petrol türevleri 
gibi kimyasallar tarafından temizlenmesinde 
kuvvetli enzimatik aktiviteye sahip suşların 
kullanılmasıyla etkili sonuçların elde edildi-
ği rapor bulunmaktadır (Özgen ve diğ., 2007: 
617-630).

REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ 
ve GDO’YA BAĞLI MUHTEMEL TEH-
LİKELER

Ticarileştirilmesinden bu yana, GD gıdaları 
dünya çapında milyonlarca insan tarafından 
kullanılmıştır ve bugüne kadar toksisitesine 
ilişkin bilimsel, klinik veya yasal veri bulun-
mamaktadır (Domingo, 2016: 12-18).

GDO ve Alerji

Besine karşı alerjiler immün sistem ile doğ-
rudan bağlantılıdır. Canlıda alerji belirtileri 
dudak ve dil şişmesi, kaşıntı, gözde şişme 
ve kızarıklık, solunumda zorlanma, sindirim 
yollarında ağrı, ishal, kusma, ciltte egzama 
komplikasyonları ile gözlenebilmektedir (Çi-
çekçi, 2008).

Yapılan çalışmalar sonucu besin alerjilerine 
sebebiyet veren fındık, buğday, soya, inek 
sütü, yer fıstığı, yumurta, balık ve kabuklu 
deniz canlıları gibi gıdaların içinde yer alan 

alerji yapan protein kısmı çıkarılıp veya kim-
yası değiştirilip gıda kaynaklı alerjilerin in-
dirgenmesi hedeflenirken öte yandan yapılan 
değişiklikler ile yeni alerjenler oluşturulabil-
mektedir (Kulaç, 2006: 151-155) (Yorulmaz, 
2006: 53-59) (Bredahl, et al., 1998: 251-277).

GDO - Kanser İlişkisi

GD ürünlerin direkt ya da endirekt kanse-
rojen etkiye sahip olabileceği araştırmacılar 
vasıtasıyla bildirilmektedir. Bilhassa, tarım 
zararlılarına direnç gösteren mısır, pamuk, 
kolza ve soyatürlerinde kullanımı yapılan 
“bromoxynil” ve “glufonsinate” gibi kimya 
içerikli türlerin direkt kanserojen olduğu bil-
dirilmektedir. 1994 senesinde bir işletme, bü-
yüme hormunu üretip bu hormunun satışını 
sağlamıştır ve süt sağımı gerçekleşen inekle-
re büyüme hormonu enjekte edilmesine bilim 
insanlarının karşı müdahalelerine aldırış et-
meksizin FDA’nın (Gıda ve İlaç Dairesi) izin 
verdiği kaynaklarda yer almaktadır. Hormon 
enjekte edilen ineklerin sütü kullanılarak üre-
tilen besinleri yiyen bireylerde prostat, kolon 
ve meme kanser tehlikesi %400-500 oranında 
yükseldiği kaynaklarda mevcuttur (Batalion, 
2000).

2012 yılında yapılan bir çalışmada 20 fareye 
normal, 20 fareye ise GDO’lu mısırdan üretil-
miş toz yem karışımı verilmiştir. 2 aylık mısır 
diyeti süresince fareler gözlenmiş ve GDO’lu 
mısırla beslenen farelerin beyin hücrelerin-
de anormal değişiklikler gözlenmiştir. De-
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ney hayvanlarının GDO’lu mısırla beslenen 
kısmının %38’inin beyninde tümör oluşum-
ları başlanmış, tümünde ise çeşitli davranış 
değişiklikleri görülmüştür. Ayrıca hayvan-
larda uyarılara geç tepki verme, hareketsizlik 
gibi fiziki değişiklikler de gözlemlenmiştir. 
Diğer farelerde ise bu durumların hiçbirine 
rastlanmamış, kilo aldıkları görülmüştür. The 
Journal of Food and Chemical Toxicology’de 
yayımlanmış olan bu araştırma kapsamlı ve 
uzun süreli bir analizden geçmediği gerekçesi 
ile Kasım 2013’te geri çekilmiştir (Séralini, 
et al., 2012: 4221-4231).

Süt üretiminde alınan verimi artırma amacıy-
la, rBGH (Recombinant Bovine Growth Hor-
mone) mandıra inek türlerine gen aktarımı 
yoluyla verilmiştir. Bilimle uğraşan insanlar 
rBGH’nin kanser riskinin yükselmesi ile di-
rekt bağlantılı GF1’i de artıracağı uyarısını 
yapmışlardır. İşletmeci yetkililer, hormonun 
pastörizasyonla ortadan kaybolacağını belirt-
seler de, 30 dakika ısıl işlemle dahi hormon 
düzeyinin yalnızca %19’unun kayba uğradı-
ğı gözlenmiştir. rBGH gen aktarımı sağlanan 
ineklerde doğumda gözlenen kusur oransal 
değerleri yükselmiş, yaşam sürelerinde kısal-
malar gözlenmiştir (Khan, 2012: 6-12).

Antibiyotik Dirençliliği

İngiliz Tıp Derneği’nin sunmuş olduğu ra-
por sonuçlarında, rekombinant teknolojisinde 
işaretleme maksadıyla kullanılan antibiyotik 
direnç genlerinin, GDO besinler tüketen hay-

van ya da insan bağırsaklarında mevcut olan 
mikroorganizmalara ve hatta tarımda  ekimi 
yapılan bitkiler aracılığıyla toprakta bulunan 
bazı bakterilere geçebileceği belirtilmiştir 
(Uzogara, 2000: 179-206).

Çevreye Olan Etki

Ülkemiz bitkilerde gen içeriği açısından ol-
dukça verimli bir düzeye sahiptir, 4,080’i en-
demik tür olup, 12,476 bitki türleri bulunur. 
GD bitkilerin biyolojik çeşitlilik üzerine geri 
dönüşümsüz bir şekilde zarar verme olasılığı 
şüphesiz bir gerçekliktir (Kefi, 2010: 85-117, 
Domingo, 2016: 12-18).

GDO kullanımının yaygın olduğu bölgelerde 
yer alan genetiği değiştirilmiş polenler, kuş-
lar, böcekler ve rüzgar vasıtası ile klasik ve 
organik tarımın bölgelere taşınıp ekimi sağla-
nan bitki DNA’larında kontaminasyona sebe-
biyet vermektedir. Gen aktarımlı bitkilerden 
çiçek tozu vasıtasıyla geçen özellikler, bitki-
ye ait önemli genetik kaynaklarda gen kimya-
larının deformasyonunu oluşturabilir. Aktarı-
lan genlerden tarım zararlılarına direnç gene-
tiğinin yabancı otlara aktarım sebebiyle mü-
cadele etmesi zor “süper otlar” şekillenebilir 
(Hails, 2000: 14-18). Avustralya’da glifosata 
dirençli GD kanola ekili alanlar haricinde do-
ğal yaşam alanlarında da etken rapor edildiği 
bilinmektedir (Busi, et al.,2016:  28-34).

Böyle bitkilerin polenlerinin uzak mesafelere 
taşınabildiğini düşünürsek, karşı karşıya kal-
dığımız riskin boyutları daha iyi anlaşılabile-
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cektir (Khan, 2012: 6-12). Genetik çeşitlilik-
te düşüş ve çeşitli böcek ve yabancı otların 
değişken populasyon sıklığı gen transferinin 
doğal bir sonucu olarak görülmektedir (Nati-
onal Academy Of Sciences, 2016).

TÜKETİCİLER AÇISINDAN GDO’LU 
ÜRÜNLER

Tüketen nüfusun gen keşif çalışmaları ve GD 
ürünlerle ilgili bilgi ve tutumlarına yönelik 
araştırma çalışmalarına baktığımız zaman, 
dünya tüketen nüfusunun gen keşif çalışmala-
rı ve GDO’ları yeterince tanımadıkları, bilgi 
düzeylerinin birbirinden farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Çeşitli çalışmalara göre tüke-
ten nüfusun gen keşfi ve GDO’lar hakkında 
bigilendirilmesinin yetersiz olduğu, tüketici-
lerin karar vermekte zorluk yaşadığı bu ne-
denle gen keşif çalışmaları ve GD ürünlerin 
“güvenilirlilik düzeyleri” hakkında bilinçlen-
dirilmeyi talep ettikleri belirtilmektedir  (Öz-
demir ve diğ., 2010: 20-28).

Araştırmaların yurt dışında olan bölümünde 
ise tüketici nüfusun GDO’larla ilgili tutum-
larında ABD’de pozitif sonuçlar alınırken, 
başka ülkelerde çoğunlukla negatif sonuç-
lar alındığı vurgulamaktadır. Sonuçlara göre 
ABD’deki tüketen nüfusun %50’ye yakını 
tarımdaki gen keşif yöntemleri uygun gö-
rürken, genetik değişikliğe uğrayan gıdaları 
‘geliştirilmiş’ besin adıyla nitelendirmektedir 
(Özdemir ve diğ., 2010: 20-28). Avrupa ül-
kelerine bakıldığında ise GD besinler “gere-

ği olmayan, bilinmeyen, yararı olmayan, çok 
tehlikeli” şeklinde tanımlanıp kabul edilme 
düzeyi düşüktür. Yapılmış olan çalışmalar bu 
bilgiye destek verici nitelikte olmakla birlikte; 
Almanya, Danimarka, İngiltere ve İtalya gibi 
ekonomi ve teknolojide lider düzeylerde olan 
pek çok Avrupa ülkelerinde tüketici nüfusun 
GD besinleri sağlıklı olmayan, güvenilir ol-
mayan hatta etik kurallara uygunsuz üretim-
ler şeklinde bulduklarını gösterir (Bredahl, 
et al., 1998: 251-277). İrlanda’da çalışma 
yapan bilim insanlarının %79.1’i GD ürünle-
rin Dünya üzerindeki açlık çıkmazını ortadan 
kaldıracağına inanıp güvenilir olmadığı ge-
rekçesiyle izin verilmemesini talep etmekte-
dir. (Özdemir ve diğ., 2010: 20-28). Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde yapılan anket, gene-
tiği değiştirilmiş gıdalar bağlamında birçok 
Avrupalının güvensiz kaldığını vurgulamak-
tadır (Boccia, 2016: 637-646). Türkiye’de 
Taş, Balci, Yüksel ve Yeşilçubuk’un (2015) 
yaptığı araştırma sonucu, katılımcıların sa-
dece % 1’inin GDO terimini daha önceden 
hiç duymadıklarını ortaya koymuştur. Bunun 
yanı sıra modifikasyon teknolojisi hakkında 
çok az bilgiye sahip oldukları gözlenmiştir. 
Dünya’daki nüfusun 900 milyona yakını aç 
kalma sorunu ile yüz yüze kalırken, 2 milyara 
yakın nüfusun kilosunun fazla, 600 milyon-
luk nüfusun da aşırı kilolu olduğu belirlenmiş 
olup ve WHO tarafından global obezite epi-
demisi “globesity” adıyla dünya gündeminde 
tutulmaktayken, bu gruplar yönünden sağlık 
tehlikeleri içeren bu durum için acilen tedbir 
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gerektiği vurgulanmaktadır3. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün vurguladığı bu durum bize göste-
riyor ki dünya olarak gıdaları adaletli bir şe-
kilde kullanamıyoruz. Sayısal veriler olarak 
birbirine oldukça yakın olan açlık ve obezite 
değerlerine ve dünyanın çeyrek nüfusunun 
fazla kilolu kategoriye dahil olmasına rağ-
men neden gündemimizde birkaç yıl sonra aç 
kalma korkusu hakim olmaktadır? GD gıda-
lara yönelik tüketici tutumlarının anlaşılması, 
hükümetlerin uygun yasa ve ticaret politika-
ları oluşturması için gerekli görülmektedir 
(Bongoni, 2016: 628-636).

Ülkelerin biyogüvenlik kanunlarının, ülke-
lerin gıda ve yem ihtiyacı, toplumsal bakış, 
iklim, nüfus, biyoteknoloji alanına bilimsel 
yetkinlik gibi gerçekleri göz önüne alınarak 
şekillendirildiği görülmektedir. GDO konu-
sunda Amerikalıların %21’inin GDO’ların 
“ciddi sağlık tehlikesine” neden olabileceğini 
düşündüklerini fakat bu değerlerin İsveç’te 
%85, Avusturya’da %60, Almanya’da %57, 
Hollanda’da %48, Birleşik Krallıkta %39 ve 
Fransa’da ise 38% olduğu; yine Amerikalı 
tüketici nüfusun üçte ikisi ile dörtte üçü ara-
sındaki kısmının biyoteknolojiyi desteklediği 
ve biyoteknoloji ile geliştirilmiş gıda tükete-
bileceklerini ifade etmişken, İngilizlerin % 
61’i Fransızların ise %76’sının, GD ürün tü-
ketmek istemediklerini belirtmişlerdir. GDO 
konusuna toplumsal bakışın bu şekilde ol-
ması ABD’de yasaların neden GDO’ya daha 

3  http://www.fao.org/home/en/

hoşgörülü baktığını ortaya koymaktadır (Er-
doğan, 2015: 1-186).

GDO’ları kullanan üretim teknolojileri, in-
san sağlığı üzerinde geri dönüşü mümkün 
olmayan, beklenmedik ve zararlı yan etkiler 
oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciler bu 
risklere karşı bilinçlendirilmelidir. Kitle ile-
tişim araçları bilgi kaynağı olarak önemli bir 
rol oynamakta ve GDO ürünlerinin potansi-
yel tehditleri hakkında farkındalık yaratmaya 
yardımcı olacaktır (Özkök, 2015: 18-28).

ÜLKEMİZDE DURUM NEDİR?

Hayvan yemi olarak soya ve mısır, yeri dol-
durulamayacak kadar değerli bir konuma sa-
hip iki yem maddesidir. Ülkemizde mısır ve 
soya üretiminde hayvan yemi için yeterli bir 
üretim karşılanamadığından GDO ithalatını 
sadece yem sanayi de kullanılması için izin 
verilmiştir4. Ülkemizin soya bitkisel ürünün-
de kendine yetebilme oranı TUİK 2009 sene-
si verilerinde %2.2’yken, 2016-2017 senesin-
de %7.1’e ulaşmıştır5.

Ülkemizde gen değişikliği yapılan ürünler 
hakkında 26 Mart 2010 senesinde 18 madde-
lik tasarı ile yürürlüğe giren 5977 sayılı Biyo-
güvenlik Kanununa dayanan “Genetik yapısı 
değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerine dair 
yönetmelik” 13 Ağustos 2010 yılında 27671 

4 http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2014/05/20140529.pdf

5 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=27644
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sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Yönetmeliğin hüküm gereklerini 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürüt-
mektedir. 26 madde ve 4 ekten oluşmaktadır2. 
29 Mayıs 2014 yılında 4. ve 23. maddelere 
“Üründe %0,9 ve altında GDO tespit edilme-
si halinde, bu durum GDO bulaşanı olarak 
değerlendirilir” düzenlemesi eklenmiştir2. 
Türkiye’de özellikle Beyaz Et ve Sanayici-
lerinin istekleri üzerine 2011 senesinden bu 
yana Biyogüvenlik Kurulunun kararlarında 
gen değişikliği yapılmış bitkilerin (mısır ve 
soya çeşitlerinin) yalnızca hayvan yemi itha-
latı şeklinde onay verdiği  gözlenmektedir6.

Kurulun vermiş olduğu kararlarda, “Kararın 
geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlem-
ler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa 
denetimi için gerekli veriler, izleme koşulla-
rı, belgeleme ve etiketleme koşulları, amba-
lajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, 
işleme, atık ve atık arıtım ve imha koşulları, 
güvenlik ve acil durum tedbirleri, izleme ile 
ilgili raporlamanın nasıl yapılacağı ile ilgili 
hususlar” bulunmaktadır (Erdoğan, 2015: 
1-186).

Bilgiler ışığında genetiği değiştirilmiş ürün-
lerin canlıların sağlığına, çevre üzerine olası 
bir riskli etkileri her daim göz önüne alınıp 
tüketici hakları ön planda alınıp devletlere ait 
kurumların kontrolleri sıkı denetimle yapma-
ları gerekmektedir.

6  http://www.tbbdm.gov.tr/Kararlar2.aspx

DÜNYA’DA GDO ile İLGİLİ YASAL DÜ-
ZENLEMELER 

1. UNIDO (Birleşmiş Milletler Endüstriyel 
Kalkınma Organizasyonu) Sekreteryası’nın 
1991 Temmuz ayında yayınlamış olduğu  
“Organizmaların Çevreye Salınımı Konusun-
da Gönüllü Talimatı”, 

2. FAO (BM Gıda ve Tarım Organizasyonu) 
vasıtasıyla Bitki ve Genetik Kaynakları Ko-
misyonu (CPGR)’nun isteği doğrultusunda 
hazırlatılıp ve 1991 Kasım ayında yayınlan-
mış olan “Bitki Biyoteknolojisi Talimatı”, 

3. Gündem 21 (1992) ve Gündem 21’i somut 
bir şekilde uygulama maksadıyla “Biyotek-
nolojinin Risklerinin Önlenmesi İçin Ulusla-
rarası Teknik Direktifleri”, 

4. “BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde” 
(1996) yer alan 8 ve 19. maddeler, 

5. Gelişmekteki ülkelerin, biyogüvenlik dü-
zeylerini belirlemede UNEP (BM Çevre 
Programı) tarafından hazırlığı yapılan “Biyo-
güvenlik Kılavuzu” (1997), 

6. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 
ilave protokol şeklinde hazırlanmış olan ve 
“Cartagena Protokolü” şeklinde adlandırılan 
“Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması Biyogüven-
lik Protokolü” (2000),

Cartagena Protokolü; ithalatçı ülkelere, bi-
lim dayanaklı ispatları olmadığından sağlık 
ve çevre risklerini baz alarak, genetiği deği-
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şen ürünlerin ithalatına izin vermeme imkanı 
oluşturmuştur. Cartagena Protokolü ve  BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi enternasyo-
nel direktif edici yönler barındırmaktadır 
(Kefi, 2002: 16) (Kaynar, 2007:40).

Ülkelerin iklimsel özellikleri ile tarımsal 
ürünlerde ithalatçı veya ihracatçı konumda 
olmalarının, GDO yönetmeliklerinin oluştu-
rulmasında önemli etkiye sahip olduğu kanı-
sına varılmıştır. Kanada, Arjantin, Brezilya 
ve ABD gibi ülkeler mısır, soya, pamuk ve 
şekerpancarı gibi ürünlerde önemli üretici 
ve ihracatçı konumundayken, AB ülkeleri 
ithalatçı konumunda yer almaktadır.  Biyo-
teknoloji çalışmaları ilk olarak mısır, pamuk, 
soya gibi ürünlerde yapılmış olduğundan ve 
ticari üretim bu ürünlerde çok yüksek sayısal 
verilere ulaşmış olduğundan ihracatçı ülke-
ler GDO ekimi konusunda kanunlarını daha 
serbest tutmaktayken, ithalatçı ülkeler ise ka-
nunlarını GDO ithalatı, etiketleme ve limitler 
gibi hususlarda daha sıkı düzenlemişlerdir. 
Bunların oluşmasında ihracatçı ülkelerin ti-
cari kaygılar taşıdıkları gözlenmektedir. Bu 
ve benzeri kaygılar Amerika Birleşik Devlet-
leri, Arjantin, Kanada gibi önemli ülkelerin 
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü im-
zalamamasına sebebiyet vermiştir (Erdoğan, 
2015: 1-186).

AB’de GD bitkilerin kabul aşaması Avrupa 
Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından 
yürütüldüğü görülmektedir. EFSA’nın GD 
materyallerinin etiketlenmesi ile ilgili sıkı 

bir yasal düzenlemesi bulunur. Halbuki ABD 
yasama kurumlarının bu denli katı olmadığı 
bilinmektedir. Genel olarak, ABD’de kabul 
edilen GM bitkileri sayısı AB’de daha yüksek 
rakamlara ulaşmış olup, ABD’de GM bitki-
ler için alınan bireysel izin nispeten AB’den 
daha kolay ve daha hızlı olduğu gözlenmek-
tedir (Lau, 2015).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusu, 
dünya genelinde hala tartışılan bir konudur. 
Yapılan araştırma sonuçları çelişkilidir. Ge-
netiği değiştirilmiş organizmaların potansi-
yel yararlarından veya potansiyel risk fak-
törlerinden bahseden tüm çalışmalar yeterli 
bilimsel bilgiye dayandırılmadığı için daha 
doğrusu zamana bağlı ortaya çıkması muhte-
mel riskler henüz öngörülemediğinden kesin 
bir ifade kullanabilmek mümkün olmamak-
tadır. Dünya çapında bu derece önemli bir 
konu hakkında detaylı ve yeterince çalışma 
bulunmamakta ve yapılan çalışmalar veri 
eksikliği, koşul uyumsuzluğu gibi sebeplerle 
kabul edilmemektedir. GDO üretimi yapan 
gelişmiş bazı devletlerin ve şirketlerin sade-
ce daha fazla gelir kazanabilmek için sınırla-
maları kabul etmeden üretim yapmaları ciddi 
bir risk faktörüdür. Her ne kadar bugün insan 
ve hayvan sağlığına olabilecek olumsuz et-
kiye yönelik somut bilimsel veri bulunmasa 
da GDO’lu bitkilerin üretilmesinin biyolojik 
çeşitlilik üzerine olan negatif etkisi ortadadır. 
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Bu açıdan, sorumsuzca alınan karar ve uygu-
lamalar neticesinde herkes etkilenecektir.

GDO’ların sağlığa pozitif ya da negatif etki 
ettiğine dair objektif çalışmalar yapılması 
dünyanın bugün ve gelecekte de yaşanılabilir 
olması için hayati önem taşımaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Genetically modified organisms (GMOs) have a great impact on the world and 
its historical development goes to the beginning of 1980s. This technological process has gai-
ned importance in many areas including agriculture, food, chemistry and medicine.The first ge-
netically engineered plant was developedin 1983. Tobacco plant was transformed with an Ag-
robacterium. So called “golden rice”was the first plantenriched with Vitamin A having incre-
ased nutrient value. Aim: The aim of this study is to compare the benefits and disadvantages 
ofGMOs, Turkey’s GMO policy and the opinions of GMO products and consumers on GMO 
products. Method: In this review article, the subject of GMOs has been objectively evaluated 
in light of the latest current data. Conclusion: What about the advantages and disadvantages of 
GMOs? The yields of crop may be increased and the nutritional value of foods can be modified 
in a certain extend. Vitamin and mineral content of foodstuffs may be adjusted to required le-
vels. GMO crops may be more resistant to pests, weeds, and other threats. As a result,lesser use 
pesticides or herbicides in crops will be resulted with the release of lesser amont of polluant in 
the nature.Another positive concern regarding with the GMOs is the Removal of allergens in 
foods, like peanuts. Disadvantages of GMOs:GMO crops during their pollination may conta-
minate other fields. GMO crops may be spread to other crops and contaminate them.Consequ-
ently, biodiversity may be influenced in negative way with the usage of GMO. Decreased crop 
diversity will have a direct impact on ecosystem and dynamics of other organisms.As a result 
of recombinant technology, there may be increased level of food allergies and digestive intole-
rance due to genetic modification. Antibiotic resistance in another concern, because these genes 
are used in transgenic technologiesfor the selection of transformed cells. It is well known that 
transformation an organismmay result with horizontal transfer of resistance genes from plant to 
environmental microorganisms and antibiotic resistance pattern among the microorganism may 
be separated.GMOs, are not banned in the USA, but suspected in EU. Production and sales of 
GMO had been banned until 2004 in Europe. But the ban lifted after this year by the European 
Council, however there is still no mass production of GMOs in Europe. Turkey, signing Carte-
gena Protocol, approved in barely four years and put the law into force in terms of domestic le-
gislation. On 26th October 2009, before the Biosafety Act, which should be in accordance with 
this protocol, a regulation was published under the headline of ‘Regulation on Import, Process, 
Export, Control and Inspection of GMOs as Food and Animal Feed’.In our country a biosafety 
act was prepared and put into force on 18 March 2010. With this Act, controlled experimental 
activities are allowed and the import and export of GMOs are legalized. The disapproved launc-
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hing of GMOs to the markets, the production of animals and plants with GMOs, the usage of 
GMOs against the commitee decisions, and addition of these products into any baby and early 
child products are banned.A regulation concerning to the GMOs and products was prepared by 
the General Directorate of Food Control and was put into practice on 26 September 2010. Rules 
regarding to GMOs applications, assessment, labelling, decision, import, processing, tracing, 
releasing, auditing and controlling were defined with this regulation. The Turkish Biosafety 
Board composed form 9 members is formed and its main goal is to evaluate the applications 
related to GMO production.

 



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. 

 

Değerli Bilim İnsanları., 

 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı 
Başvuru koşulu olarak 101 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin, 1-Uluslararası makale 
bölümünün (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen 
indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi 
(10 puan) istenmektedir. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (DBHAD) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.



ABOUT

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

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



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

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



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

The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate 
Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity Council. In 
this article, 1- (b) section of the international article part states that Original research articles 
(10 points) published in the journals indexed by international field indices (the journals in the 
indices apart from those specified in 1a) are required. International Peer-Reviewed Journal of 
Nutrition Research (DBHAD) is included in the criteria for the journals indexed in its field and 
evaluated accordingly.



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, YAYIN İLKELERİ 
MADDE (8) ve MADDE (9) şartları aynen geçerli olmak üzere ilgili ALAN HAKEMLE-
Rİ, EDİTÖRLER ve BAŞ EDİTÖR tarafından olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alın-
mak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen 
dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme 
yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 
hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.  YAYIN İLKELERİ MAD-
DE (23)aynı şart ve koşullar geçerlidir. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal 



taramasından geçirilmiş olması ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönde-
rilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik 
kurallarına uygun olmayan bir durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki 
haklarımızı MADDİ ve MANEVİ açıdan/yönden saklı tutarız. YAYIN İLKELERİ MAD-
DE (23) aynı şekilde geçerli kabul edilir.

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. Dergimize gelen ve değerlendirmeye alınan çalışmalar öncelikle alan ve sistem editörü 
değerlendirmesini takiben uygun ve eksiksiz bulunan çalışmalar baş editör(ler) onayı ile 
ilgili hakem sürecine alınır. Alan hakemleri hakem sürecini yönetme ve işletme hakkın-
da sahiptir. Bu durumla ilgili süreci BAŞ EDİTÖR(LER) ile koordineli şekilde yürütür. 
Sistem editörleri alan editörlerine destek ve katkı sağlar. Dergimizde her türlü yetki BAŞ 
EDİTÖR(LER) yönetiminde dergi yönetimi tarafından yönetilir ve işletilir. Her türlü yetki 
ve yönetim BAŞ EDİTÖR(LER) e aittir. BAŞ EDİTÖR(LER) dışında dergimiz üzerinde 
hiçbir kurul ve editör yetki talep edemez yönetemez. Görev ve sorumluluklar belirlenmiş-
tir. Bu bilgiler dergimizin web sitesinde yer almaktadır. Açıklamalar her yazar(lar)a aittir. 
Açıklamalar çerçevesinde sorumluluk hukuki yükümlülük kabul edilmez.

11. Yazım kurallarına uymayan yayınlar için dergi editörleri ve yöneticileri tarafından dü-
zeltme talebi ile yazar(lar) dan talep edilir.  Yazım kurallarına uygun düzenlenen ve BAŞ 
EDİTÖR(LER)in onayı ile ilgili makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bil-
gilerini 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 olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED”kararı verilir. Bu du-
rum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geç-
miş 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 bulunamaz.

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; NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK ayla-
rına 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 yap-
tırım hakkına sahip olamaz. Yazar(lar) ile yapılan her türlü yazışma sistem ve dergi web 
sitesi üzerinden yapılır. Asla farklı bir iletişim kanılı kullanılmaz. Yapılan yazışmalar dergi 
sistemi üzerinden kayıt altına alınır. Makale sürecinde bu sistem sonlanır. Hakem rapor-
ları ilgili indekslere gönderilir. Yazar(lar) hakem görüş ve önerilerini üyelik panelleri ve 
sistem üzerinden görülür. Bu konuda dergimiz hiçbir yazar(lar)a bilgi vermekle yükümlü 
değildir. Mail ve diğer iletişim kanalları kullanılmak üzere zorunlu durumlarda yazar(lar)a 
bilgi verilir. Zorunluluk oluşmaması durumda dergimiz hiçbir kişiye ya da yazar(lar)a bilgi 
vermekle yükümlü değildir. Haklarımızı her yönden saklı tutarız. Yazar(lar) sürece dair her 
türlü bilgiyi sistem üyelik bilgileri üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Zamana  bağlı 
yazar(lar)a ait sorumluluk tek yönlü olarak yazar(lar)a aittir.



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 KeyWords bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 
150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, Amaç, 
Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, 
Method, Results, Conclusion ve KeyWords alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 
3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/KeyWords ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. 
Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül 
olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”ne, 
İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal SubjectHeading (MeSH)” standart-
larına (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 (ExtendedAbstract), 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 andImportance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, ResultsandConclusion 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; Definiti-
on andImportance, Aim, ResultsandConclusion 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 andImportance, Aim, Method, Findings, Resultsand-
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 (MorleyandRobins, 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
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YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

 YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTE-
ME DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYI-
LIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. 
DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLEN-
DİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK 
HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İL-
KELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZAR-
LAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİN-
DE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİP-
TİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

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

2. Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

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

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

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

7. Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8. Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 



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

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

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

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

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



never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

23. Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 



for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24. Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

 IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL 
OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTAN-
CES 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.



SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
 Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok in-

deks tarafından taranmaktadır.

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

tedir.

3. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?

 Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

4. Derginizin yayın aralığı nedir?
 Dergimiz yılda üç sayısayı şeklinde çıkmaktadır. NİSAN, HAZİRAN ve ARALIK ayları 

sonunda sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda 
özel sayılar da çıkarılabilmektedir.

5. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
 Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik pa-

nelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler 
ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

6. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
 Yayın ilkeleri MADDE (8) aynen geçerlidir.

7. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
 Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem edi-

törleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu bil-
giler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim 
sağlayamaz.

8. 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 ta-

mamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmek-
sizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.



9. 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 yayımlan-
mak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

10. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bu-
lunmakta mıdır?

 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları tara-
fından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi bir 
ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri 
gerçekleşmektedir.

11. 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 olumsuz-
lukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üye-
leri 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.

12. 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.

13. 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 yayımla-
mak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere 
yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartla-
rının 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.



14. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
 Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırla-

nan çalışmalar da kabul edilmektedir.

15. 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 yapıl-
ması ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

16. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?

 Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesin-
de 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 uy-
gun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

17. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?

 Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem edi-
törlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

18. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
 Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yük-

lenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan 
yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan edi-
törleri 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.

19. 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. Yayın İlkeleri MADDE (23) ay-
nen geçerlidir.

20. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
 Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEY-

SEL, KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren ça-
lışmalarda 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 alın-
ması 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 çalışmalar-
da 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 hu-
kuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler 
bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraf-
lı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

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

national indices.

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

3. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a mem-
ber of the journal?

 All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a mem-
ber.

4. What is the publication frequency of the journal?
 The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 

system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

5. Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
 The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 

their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be pro-
vided with the necessary information about the process and procedure.

6. How many referees evaluate a manuscript?
 Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropria-

te are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to 
two field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at 
most according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

7. Is any information concerning “the author and authors” confidential?
 In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 

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



8. Are there a certain number of articles to be published in the journal?
 There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the re-

ferees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

9. Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
 It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 

author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

10. Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
 All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 

and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

11. What is the duty of the science and advisory board?
 The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 

that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they act 
actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are accep-
ted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot be 
changed and offered to be changed.

12. Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?

 This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

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

 The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the publi-
cation board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been published, 
it is removed from the system on condition that refutation is published, necessary institu-
tions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid such problems, 
the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate papers should be 
submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance of journal’s legal 



advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on Intellectual and 
Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and moral rights within 
the framework of Laws of Turkish Republic.

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

and other languages are also accepted.

15. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
 It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 

they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

16. Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?

 If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process 
is confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an offi-
cial document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps 
are taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

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

fere in this process.

18. Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
 This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 

principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with exc-
lusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors or 
administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will not 
be published.

19. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
 If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 

withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.



20. What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BO-
ARD?

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