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BİLİMSEL PROGRAM 
Erguvan- 19 Mart 2021 - Cuma 

Erguvan - 20 Mart 2021 - Cumartesi 
09.30- 10.45 SÖZEL BİLDİRİLER / Oral Presentation Session 

OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi - Dr. Öğr. Üyesi Feray 
Ünlü, Atılım Üniversitesi 
Büyük Kent Ölçeğinde Geleneksel Yoğurtlar ile Endüstriyel Yoğurtların Duyusal Yönden Karşılaştırılması 
Burcu Yürük (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
İbrahim Halil Bağış (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Fatma Çelik (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Meltem Soylu (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Ankara’daki Lüks Konut Projelerı ve Sürdürülebilirlik 
Gizem Er (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
İstanbul’un Bir İlçesinde COVID-19Pandemisi Sürecinde Kısıtlamaya Gidilen Grupların Taleplerinin Çözülmesinde 
Yerel İşbirlikleri: Vefa Sosyal Destek Gruplarının Rolü 

09.30 – 
10.20 

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECH 
Prof. Dr. Emine AKSOYDAN, SUYADER Başkanı  
Prof. Dr. Ömer ARIÖZ, Toros Üniversitesi Rektörü 

10.25 – 
11.40 

COVID-19VE SAĞLIKLI YAŞAM TARZI /COVID-19and Healthy Lifestyle 
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER, İstanbul Kültür Üniversitesi 
COVID-19’un Önlenmesi ve Tedavisinde Sağlıklı Beslenme /Healthy Nutrition in the Prevention and Treatment of 
COVID-19 
Dr. Öğr. Üyesi Begüm KALYONCU, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Atılım Üniversitesi 
COVID-19ve Fiziksel Aktivite /COVID-19and Physical Activity 
Doç. Dr. Hüsrev TURNAGÖL, Hacettepe Üniversitesi 
COVID-19ve Ruh Sağlığı /COVID-19and Mental Health 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKGÜL, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Tartışma/Discussion 

11.45 – 
13.00 

COVID-19VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DİYALOĞU / COVID-19and Sustainable Civil Society Dialogue 
OTURUM BAŞKANI: Özge SÖNMEZ, YUVA Derneği 
Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu / Sustainable Civil Society Dialogue for 
Sustainable Development 
Sergio ANDREIS, İtalya Milletvekili, Kyoto Club Derneği / Deputy of Italy, Kyoto Club Association  
Dayanışma ve İş Birliği / Solidarity and Cooperation 
Tuna ÖZÇUHADAR, Sürdürülebilir Yaşam / Sustainable Living 
Dönüşüm Çağında İnsan / Human in the Age of Transformation 
Güneşin AYDEMİR, Buğday Derneği / Bugday Association 
Tartışma/Discussion 

13.05 – 
13.45  

UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN BİSİKLET / Cycling for Sustainable Living 
Aydan ÇELİK, Bisiklet Yazarı-Çizeri /Cyclest 

13.50 – 
15.05 

PANEL: GELENEKSEL DEĞERLERİ SÜRDÜRMEK: YEREL MUTFAĞIMIZ / Maintaining Traditional 
Values: Our Local Cuisine 
MODERATÖR: Doç. Dr. Meltem SOYLU, Biruni Üniversitesi 
PANELİSTLER: 
Musa DAĞDEVİREN, Çiya Mutfağı, Yemek ve Kültür 
Prof. Dr. Sibel ÖZİLGEN, Yeditepe Üniversitesi 
Mehmet KAVANOZ, Haliç Üniversitesi 

15.10 – 
16.25 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTEKİ DÜŞÜŞ VE EĞİLİMİ TERSİNE ÇEVİRMEK / Reversing the Decline and 
Trend in Biodiversity 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamit KÖKSEL, İstinye Üniversitesi 
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri / Biodiversity and Ecosystem Services 
Öğr.Gör. Gülce Yalçın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Kaynaklarını Tehdit Eden Riskleri / Risks of Climate Change 
Threatening Biodiversity and Ecosystem Resources 
Doç. Dr. Aynur DEMİR, Aksaray Üniversitesi 
Kuşlar ve Biyoçeşitlilik / Birds and Biodiversity 
Prof. Dr. Yakup Sancar BARIŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tartışma / Discussion 

16.30 – 
17.45 

GELECEKTE ALTERNATİF BESLENME VE BESİN KAYNAKLARI /Alternative Nutrition and Food Sources 
in the Future 
OTURUM BAŞKANI: Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi 
Alternatif Besinler ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri / Alternative Foods and Sustainable Food Systems  
Doç. Dr. Zeynep AKYOL ATAMAN, Mt. San Jacinto College 
Gizli Açlığın Önlenmesinde Sürdürülebilir Beslenme Modelleri / Sustainable Diet Models in Preventing Hidden 
Hunger 
Prof.  Hans K. BIESALSKI, University of Hohenheim 
Alternatif Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeğinin Kullanımı / Use of Sunflower as an Alternative Protein 
Prof.  Lilian Were, Chapman University  
Tartışma / Discussion 
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Muhammed Atak (Sağlık Bakanlığı- Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Türkiye) 
Muhammed Safa Ünal (Sağlık Bakanlığı- Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Türkiye) 
Sustainable Lıvıng In COVID-19Pandemic Era: Sustaining More Than Surviving 
Canberk Yurt (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Türkiye) 
Deniz Deniz (İzmir Ekonomi Üniversitesi / Türkiye) 
Kurumsal Şirket Çalışanlarının Sürdürülebilir Beslenme Davranışlarının Araştırılması 
Aslıhan Atar (Medipol Universitesi / Türkiye) 

10.50 – 
12.05  

COVID-19, EŞİTSİZLİKLER VE SONUÇLARI / COVID-19, Inequalities and Its Consequences 
OTURUM BAŞKANI: Bahar ÖZAY, Boğaziçi Üniversitesi, SDSN 
Pandemi ve Sağlıkta Eşitsizlikler / Pandemic and Health Inequalities  
Prof. Özge KARADAĞ ÇAMAN, Columbia University 
Yaşlılar ve Pandemi / The Elderly and the Pandemic  
İlhan TEZEL, Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu 
Diyetle İlgili Eşitsizlikler / Diet Related Disparities  
Elena CARRILLO ALVAREZ, Ramon Llull University 
Tartışma / Discussion 

12.10 – 13.25 PANEL: COVID-19 VE HAYAT EVE SIĞARKEN / COVID-19 and Life at Home 
MODERATÖR: Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Ankara Üniversitesi 
Pandemi Süresince Sağlık Çalışanı Olmak / Being a Healthcare Worker During the Pandemic 
PANELİSTLER: 
Dr. Yasemin KAYA, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
Hemşire Aycan KELEZ YAYIK, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Uzm. Dyt. Banu SÜZEN, Lokman Hekim Üniversitesi 

13.30 – 13.55 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA/SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İKİLEMİ: SAĞLIKLI TOPLUM BİR 
SERAP MI? 
Sustainable Development / Sustainable Living Dilemma: Is Healthy Society a Mirage? 
 Prof. Dr. Ahmet SALTIK, A.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi 
Emeritus Faculty Member of Ankara Univ Medical Faculty Department of Public Health 

13.55 – 14.15 ÖĞLE ARASI 
 
14:20 - 15:35 

KENT YAŞAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / Urban Life and Sustainability 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Müge AKKAR ERCAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Sürdürülebilirlik ve Sakin Şehirler / Sustainability and Cittaslow 
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Kültür Mirasının Sürdürülebilirliğinde Toplumla Diyalog / Dialogue with Society in the Sustainability of Cultural 
Heritage 
Doç. Dr. Zehra AKDEMİR VERYERİ, 7/70 Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık 
Sürdürülebilir Şehirler / Sustainable Cities 
Prof. Colin JOHNSON, SFSU, ABD 
Tartışma / Discussion 

15.40 – 16.55 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİCİ (TÜRETİCİ) OLMAK / Sustainability and Being a Consumer and Prosumer 
OTURUM BAŞKANI: Dr. Osman Malik ATANUR, GCIP 
Yeşil Tüketici Nasıl Olurum? / How Do I Become a Green Consumer? 
Doç. Dr. Derya DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi 
Bilinçli Tüketicinin Sürdürülebilirliğe Etkisi / Impact of Conscious Consumption on Sustainability 
Sinan VARGI, Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı  
Daha Az İstemek / Desiring Less 
Bahar KORÇAN, Moda Tasarımcısı 
Tartışma / Discussion 

17.00 – 17.55 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Eda KÖKSAL, Gazi Üniversitesi  
Karbonhidrat Sayımı Uygulayan Tip 1 Diyabetli Bireylerde Sürdürülebilir Sağlığın Önemi 
Simge Yılmaz (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Türkiye) 
Gizem Köse (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Türkiye) 
Keçiboynuzu Meyvesinden Elde Edilen Ürünlerin Beslenme Açısından Önemi 
Yüksel Özdemir (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Çağla Özbek (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Başak öncel (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Betül Yapıcı (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Mersın Mutfağında Yer Alan “Batırık” Yemeğine Yeni Nesillerin Bakış Açısı 
Eda Parlak (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Çölyaklı Çocuklarda Glutensiz Diyet Tedavisinin Sürdürülebilirliği ve Karşılaşılan Sorunlar 
Elif Gamze Şen (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Meltem Soylu (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Fatma Çelik (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
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18.00 – 18.30 KAPANIŞ KONUŞMALARI / CLOSING SPEECHES 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Emine AKSOYDAN, SUYADER Başkanı 
COVID-19Pandemisinden Sonra Bizi Neler Bekliyor? / What Awaits Us After the COVID-19Pandemic? 
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN, Hacettepe Üniversitesi 

Ihlamur - 19 Mart 2021 - Cuma 
10.25 – 11.40 COVID-19PANDEMİSİ, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK /COVID-19 Pandemic, Nutrition and 

Sustainability 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülden PEKCAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Yeterli Beslenme ve Gıda Hakkı / Right to Food and Adequate Nutrition 
Doç. Dr. Meltem SOYLU, Biruni Üniversitesi 
Sürdürülebilir Diyetler FAO Raporu / Sustainable Diets, FAO Report 
Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ, Sağlık Bakanlığı 
COVID-19Sürecinde Suya Ulaşımın ve Sürdürülebilir Su Yönetiminin Artan Önemi / The Increasing Importance of 
Access to Water and Sustainable Water Management in the Term of COVID-19 
Dursun YILDIZ, Su Politikaları Derneği Başkanı 
Tartışma / Discussion 

11.45 – 13.00 PANEL : COVID-19 PANDEMİSİNDE YEREL YÖNETİMDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ / 
Examples of Good Practices in Local Government in the COVID-19Pandemic 
MODERATÖR: Ayşegül SELIŞIK, FAO 
PANELİSTLER: 
Evren KOLSAL, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanı 
Seyfettin ASLAN, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı  

13.00 - 13.45 ÖĞLE ARASI 
13.50 – 15.05 PANEL: YEREL GIDA AĞLARI VE GIDA GÜVENCEMİZ / Local Food Networks, Systems and Food 

Security 
MODERATÖR: Nihal GÜVEN ALTINKURT, Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı 
PANELİSTLER: 
Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği 
Serdar TANAL, DBB üreticisi (Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı)    
Yasmin MERT, TADYA üreticisi (Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kollektifi) 

15.10 – 16.25 SÖZEL BİLDİRİLER / Oral Presentation Session 
OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR, Toros Üniversitesi - Doç. Dr. Perim ÖZYİĞİT 
TÜRKER, Başkent Üniversitesi 
İnternet Ortamında Diyet Tarif Olarak Verilen Yemek Tarifelerinin Sera Gazı Emisyonu Ve Su Ayak İzi 
Değerlerinin Belirlenmesi / Determination of Greenhouse Gas Emission and Water Footprint Values of Recipes 
Given As Diet Recipes On The Internet 
İrem Süner (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye) 
Dilek Ongan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye) 
Ayşe Nur Songür Bozdağ (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye) 
Çağla Ayer (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye) 
Gizem Alaca (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye) 
COVID-19Pandemisinde Yetişkin Bireylerin Besin Gücü Ölçeği ile Belirlenen Hedonik Açlık Düzeyleri ve 
Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişki 
Çiler Özenir ( Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye) 
Kübra Taşdan ( Bozok Üniversitesi / Türkiye) 
Üniversite Öğrencilerinde Gıda İsrafını Önleme ve Çevre Koruma Sorumluluğunun Geliştirilmesinde Eğitimin 
Rolü 
Kuddis Büyükakıllı (Tarsus üniversitesi / Türkiye) 
Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Durumunun ve Yeme Bozukluğu Riskinin 
Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma 
Feride Ayyıldız (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Gülşah Şahin (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Laktozsuz Gıdalara Tüketicilerin Bakış Açısı: Bilgi, Davranış ve Tutumlarının Değerlendirilmesi 
Duygu Ağagündüz (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Birsen Yılmaz (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Neslihan Yeşilyurt (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Mesure Yüksel (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Fatma Yazıcı (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Hilal Yıkar (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Ecmel Yılmaz (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Şule Ergin (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Nazlı Dilruba Kesik (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Özlem Karayılan (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Nigar Gasımzade (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Gülten Koçak (Gazi Üniversitesi / Türkiye) 
Begüm Kalyoncu (Atılım Üniversitesi / Türkiye) 
COVID-19Pandemi Kısıtlamaları Lise Öğrencilerinde Uyku Kalitesini, Beslenme Alışkanlıklarını ve Sınav 
Kaygı Düzeyini Etkiledi mi? 
İbrahim Halil Bağış (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Burcu Yürük (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
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Meltem Soylu (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Fatma Çelik (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 
Üniversite Yemekhanesinde Sunulan Menülerin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi 
Vahide Taş Özdemir (Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Türkiye) 
Funda Pınar Çakıroğlu (Ankara Üniversitesi / Türkiye) 
COVID-19Pandemı Dönemi Öncesi ve Sürecinde Bireylerin Beden Kütle İndeksi ve Duygusal İştah 
Durumlarının Değerlendirilmesi 
Özlem Özpak Akkuş (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Pandemisinin Çalışma Yaşam Kalitesi ve Beslenme Durumu Üzerine 
Etkisinin Değerlendirilmesi 
Nihan Çakır Biçer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Türkiye) 
Burcu Ayvaz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Türkiye) 

16.30 – 17.45 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session 
OTURUM BAŞKANLARI: Doç Dr. Fatma Mızıkacı, Ankara Üniversitesi - Dr. Öğretim Üyesi Burçin KÖKSAL, 
Toros Üniversitesi 
Covıd–19 Pandemisi Gölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Erişim ve Türkiye’nin Konumu 
İlhan Eroğlu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Türkiye) 
Serap Bolayır (Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye) 
Sürdürülebilir Sanat Örnekleri 
Özlem Kalmaz (Yaşar Üniversitesi / Türkiye) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşleri: Swot Analizi 
Seval Cüceler (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Büşra Yürük (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Ayşe Buket Doğan (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Ece Çölkesen (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Arda Aktaş (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Gonca Yıldırım (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duyusal Bütünlemenin Sürdürülebilirliği ve Beslenmenin Etkisi 
Leyla Karakaş (Biruni Üniversitesi / Türkiye) 

Ihlamur - 20 Mart 2021 - Cumartesi 
09.30 – 10.45 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session 

OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Erkin ERTEN, Toros Üniversitesi - Dr.Öğr. Üyesi Esen Yeşil, Başkent 
Üniversitesi 
Geleneksel Yerleşimde Sürdürülebilirlik, “Arıklı” Köyü Örneği 
Betül Bakır (Balıkesir Üniversitesi / Türkiye) 
COVID-19Pandemisi: Bireylerin Gıda Takviyeleri Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları, Vücut Ağırlığı ve Duygu 
Durumlarının Değerlendirilmes 
Betül Gülşen Atalay (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Özlem Özpak Akkuş (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Eda Parlak (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Ambalajlı Su Çeşitleri ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi 
Ömer Faruk Karabulut (Hacettepe Üniversitesi / Türkiye) 
Derya Dikmen (Hacettepe Üniversitesi / Türkiye) 
Keçiboynuzu Unu ile Yapılmış Ekmeğin Duyusal Analiz ile Değerlendirilmesi 
Eda Parlak (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Uğurcan Metin (Toros Üniversitesi / Türkiye) 
Asgari Ücretle Geçinen Bir Aile Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Diyeti Satın Alabilir Mi? 
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COVID-19’UN ÖNLENMESİ ve TEDAVİSİNDE SAĞLIKLI BESLENME 

Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm KALYONCU* 

Sağlıklı beslenme, COVID-19’un önlenmesi ve tedavisinde kilit rol oynamaktadır. Beslenme ve 
COVID-19’un ilişkisine sosyo-ekolojik model ekseninde bakılacak olursa; bireysel, sosyal çevre, 
fiziksel çevre ve politika ile ilişkili çoklu faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bireysel 
faktörlerle ilgili örnek; beden kütle endeksi ve COVID-19şiddeti arasındaki ilişkinin yaş, cinsiyet, tütün 
kullanımı, hipertansiyon, tip 2 Diabetes Mellitus ve dislipidemi varlığı kontrol edildikten sonra dahi 
anlamlı olmasıdır. Özellikle BKİ’si 35 ve üzerindeki bireylerin akut ve kritik bakım ihtiyacı, invazif 
mekanik ventilasyon gereksinimi, sekonder komplikasyon ve ölüm riskinin edinsel bağışıklık üzerinde 
kronik inflamatuvar yükü artmasından ötürü anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu gösterilmektedir. 
Hem klinik hem de epidemiyolojik çalışmalardan gelen tutarlı sonuçlar pandemi koşullarının 
gerektirdiği kısıtlamalarla beraber artan obezite sıklığının küresel ve yerel ölçekte COVID-19pandemisi 
için büyük bir risk faktörü olduğunun önemini vurgulamaktadır. 2017 yılında saha çalışması 
gerçekleştirilen Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması’nın sonuçlarına göre Türkiye’de 19 yaş altı 
bireylerin %7’sinde, 19-64 arasındaki bireylerin %6.2’sinde ve 65 yaş üzerinde de %11 morbid obezite 
görüldüğü düşünüldüğünde COVID-19’un sağlık sistemi üzerindeki yükünün ağırlığı görülmektedir.  

Buna ek olarak; mikro besinler, iyi işleyen bir bağışıklık sistemi için kritik öneme sahiptir ve 
sağlık ve beslenme refahının desteklenmesinde hayati bir rol oynar. COVID-19’la ilgili özellikle 
enflamatuvar belirteçlerin yükseldiği durumlarda A, C, D ve E vitaminleri, Fe ve Zn ve omega-3 
alımının önem kazanması birçok yayında gösterilse de; sağlıklı bireylerde mikro besin (vitamin ve 
mineral) takviyeleri ve besin desteği kullanımı için yeterli kanıt mevcut değildir. Mikro besin alımları, 
meyveler, sebzeler ve tam tahıllı gıdalardan dâhil olmak üzere beslenme açısından dengeli ve çeşitli bir 
diyetten gelmelidir. 

Ayrıca, koku, tat bozuklukları ve cilt, mukoza tabakasının kimyasal duyarlılığı (chemesthesis) 
COVID-19’un temel nörolojik belirtilerindendir. COVID-19vakalarının %5-85’inde farklı düzeylerde 
tat (dysgeusia, ageusia) ve koku bozuklukları (hipozmi, anozmi) olduğu bildirilmektedir. COVID-
19kaynaklı stres yeme bozukluklarını tetikleyebilmektedir.  

Sosyal çevre ile ilgili olarakda; COVID-19pandemisi beslenmeye bağlı eşitsizliklerin artmasına 
ve kırılgan grupların (örneğin düşük sosyoekonomik durum, göçmenlik durumu, engellik, vb.) çok daha 
olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur. Fiziksel çevre ile ilgili olarak ultra-işlenmiş besin endüstrisinin 
pandemide ürünlerini pazarlama stratejilerini marka imajlarının iyileştirilmesi ve dijital pazarlama 
stratejileri kapsamında pozitif imaj yaratma şeklinde revize etmeye başladıkları gösterilmiştir. Ek 
olarak, fiziksel çevreyle ilgili olarak artan su güvencesizliği tarımda sulama sorunlarına yol açmakta ve 
yemek hazırlama ve yıkama işlemlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda COVID-
19kapsamında alınacak politika önlemleriyle düşük gelir gruplarına yönelik gıda ve/veya nakdi 
yardımlarının sistematik hale getirilmesi ve obezitesi olan bireylerin öncelikli olarak aşılanmaları 
gerekmektedir.  

COVID-19enfeksiyonu morbidite ve mortalite oranları düşünüldüğünde yalnızca aşı ve hijyen 
kurallarının yeterli olmayacağı görülmektedir. Bağışıklık sistemini desteklemek için yeterli-dengeli 
beslenme ve uygun besin desteğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması bireysel ve toplumsal olarak büyük 
önem arz etmektedir.  

 
* Atılım Üniversitesi, Türkiye Diyetisyenler Derneği  
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HEALTHY NUTRITION in THE PREVENTION and TREATMENT of 
COVID-19 

Asst. Prof. Z. Begüm KALYONCU, PhD, MSc * 

Healthy eating plays a key role in the prevention and treatment of COVID-19. Considering the 
relationship between nutrition and COVID-19with the context of the socio-ecological model; multiple 
factors related to individual, social environment, physical environment and politics should be evaluated 
together. An example about individual factors would be the relationship between body mass index 
(BMI) and COVID-19severity being significant even after controlling for age, gender, tobacco use, 
hypertension, type 2 diabetes mellitus, and dyslipidemia. 

It has been shown that especially individuals with a BMI of 35 and above have a significantly 
higher acute and critical care need, invasive mechanical ventilation requirement, secondary 
complication and death risk due to increased chronic inflammatory burden on their acquired immunity. 
Consistent results from both clinical and epidemiological studies emphasize the importance of 
increasing obesity prevalence as a major risk factor for the global and local COVID-19pandemic with 
the forced lockdowns. According to the results of the Turkey Nutrition and Health Survey, which was 
held in 2017, morbid obesity was found to be 7% among people younger than 19 years, 6.2% for people 
aged 19-64 years, and 11% for people over 65 years, which creates a heavy burden on the Turkish 
healthcare system.   

In addition; micronutrients are critical to a well-functioning immune system and play a vital role 
in supporting health and nutritional well-being. Although it has been shown in many publications that 
the intake of omega-3, Fe, Zn, and vitamins A, C, D and E gains importance especially in cases where 
inflammatory markers related to COVID-19are elevated; there is insufficient evidence for the use of 
micronutrient (vitamin and mineral) and other nutritional supplements among healthy individuals. 
Micronutrient intakes should come from a nutritionally balanced and healthy diet, including fruits, 
vegetables, and whole grains. In addition, smell, taste disorders and chemical sensitivity (chemesthesis) 
of the skin and mucous layer are among the basic neurological symptoms of COVID-19. It is reported 
that 5-85% of COVID-19cases have different levels of taste (dysgeusia, ageusia) and smell disorders 
(hyposmia, anosmia). Stress caused by COVID-19can also trigger eating disorders. 

Regarding the social environment, the COVID-19pandemic has led to increased inequalities due 
to diet-related disparities for vulnerable groups (such as low income people, immigrants or people with 
disabilities, etc.). Regarding the physical environment, it has been shown that the ultra-processed food 
industry has begun to revise its marketing strategies in the pandemic to improve their brand image and 
to create a positive image within the scope of their digital marketing strategies. In addition, increased 
water insecurity in relation to the physical environment causes irrigation problems in agriculture and 
negatively affects food preparation and washing processes. In this context, recommended policy 
measures to be taken within the scope of COVID-19would be providing systematic food and / or cash 
aid for low income groups as well as prioritizing the vaccination of individuals with obesity. 

Considering the morbidity and mortality rates of COVID-19infection, solely vaccination and 
complying with hygiene rules would not be sufficient. Ensuring the sustainability of adequate-balanced 
nutrition support to support the immune system is of great importance both individually and collectively. 

 

*Atılım University, Turkish Dietetic Association  
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YENİLEBİLİR BİTKİLERİ DOĞADAN TOPLAMA 

Mehmet KAVANOZ* 

Gelenekler -Çağdaş Uygulamalar -Tibbi Kullanımlar 

Bu makale on yıl boyunca geleceğin şeflerine eğitim verdikten sonra doğada kendiliğnden yetişen 
yenilebilir bitkilere olan kişisel merak, bitkilerin isimlerini ve karakteristik belirleyici özelliklerini 
öğrenme ve sürdürülebilirliklerini sağlamak amacı ile yazıldı. Bu bilgiyi geleceğin hekimleri ve 
öğretmenleriyle paylaşma fırsatı, bu makalenin deneyime dayalı doğrudan anlatısını motive etti. Çoğu 
insanın rahatça ulaşabileceği yabani olarak yetişen birçok bitki vardır. Yabani olarak yetişen yenilebilir 
bitkileri toplamayı öğrenmek kişinin kendine güvenini arttır,ücret ödemeden yeni kaynak yaratır, doğa 
ile bütünleşmeyi sağlar, sürdürülebilir bir yaşam yaratır ve sağlığı iyileştirir. 

 Bir diğer önemli konu da, gıda dağıtım zincirlerinde herhangi bir şekilde aksaklıklar olduğunda, 
günlük gıda ihtiyaçlarının bir kısmının yenilebilir yabani bitki ile karşılanma olasılığıdır. Koronavirüs 
salgını sırasında bu yazının yazarı, mağazaya gitmeden çevremizdeki yenilebilir yabani bitkileri 
kullanarak sebze ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi gördü. 

Anadolu topraklarında yüzyıllardır yenilebilir yabani bitkiler kullanılmıştır. Bu bitkiler çorba ve 
yemek yapılabildiği gibi, şerbet, meze, ekmek, börek, pide ve hatta ilaç olarak ta karşımıza çıkmaktadır.. 
Yiyecek ve ilaç için yabani yenilebilir bitkileri toplamak (bitki avcılığı), dünya çapında yaygın olarak 
uygulanan geleneksel bir beceridir, ancak ne yazık ki çağdaş kültürle birlikte kaybolmaktadır. 

Bitkilerin Doğal Yetiştikleri Ortamlarda Gözlemleyip Yenilebilir Olanlari Tanımlama 

Yenilebilir yabani bitkileri toplamak, sadece bitkilerin nasıl tanımlanacağını değil, aynı zamanda 
onları ne zaman, nerede, nasıl bulacağını ve onlarla ne yapılacağının da bilmesini gerektirir. Yiyecek 
arama alanları bulmak ve yenilebilir bitki potansiyelini değerlendirmek doğada hayatta kalmak için 
gerekli temel becerilerden biridir. 

Yenilebilir yabani bitkileri yetiştikleri alanlara göre beş gurupta sıralayabiliriz 

• Ormanlık alanlarda yetişen yenilebilir yabani bitkiler 
• Deniz kenarında yetişen yenilebilir yabani bitkiler 
• Çayır alanlarında yetişen yenilebilir yabani bitkiler 
• Sebze ve meyve bahçelerinde yetişen yenilebilir yabani bitkiler 
• Nehirlerin yakınında yetişen yenilebilir yabani bitkiler 

Ormanlık Alanlarda Yetişen Yenilebilir Yabani Bitkiler 

Kış aylarında aşırı soğukta, karla kurumuş düşen yaprakların katmanları ormanın ağaçlarının 
dibindedir ve ortaya çıkan yenilebilir bitkileri soğuktan koruyarak, sanki bir seradaymış gibi 
büyümelerine olanak tanır. Yaz aylarında sıcak ormanlar güneşin yakıcı ışığını bloke ederek yeşil 
yapraklı yenilebilir bitkilerin yapraklarının sertleşmeden büyümesini sağlar. Diğer bir tamamlayıcı 
orman özelliği, tüm yıl boyunca su seven bitkileri besleyen nem ve derelerin varlığıdır. Yabani 
yenilebilir bitkileri mevsimden çok önce burada bulabiliriz çünkü ormanlar doğanın sert koşullarına 
karşı koruyucudur. 

                                                           
* Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi, Haliç Üniversitesi, İstanbul 
Artship Foundation Associate Scholars Core Group Üyesi, San Francisco 
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Ormanlık alanlarda yetişen yabani bitkiler Hodan (Trachystemon orientalis), Isırgan otu (Urtica 
dioica), Çayır maydanozu-Kaz Ayağı Otu (Oenanthe pimpineloides), Melocan (Smilax excels), Mendi 
Otu- Keçi Ayağı (Aegopodium podagraria), Yalancı suteresi (Apium nodiflorum), Su teresi (Nasturtium 
officinale). 

Bu yabani yenilebilir bitkiler çoğunlukla Kuzey Türkiye'nin yaprak döken ağaç ormanlarında 
bulunur. Yaprak döken orman, küresel olarak bir kış mevsimi ve yıl boyunca yağış ile karakterize edilen 
ılıman bir iklime sahip üç orta enlem bölgesinde bulunur. 

Denize Yakın Yerlerde Yetişen Yenilebilir Yabani Bitkiler 

Deniz kenarında yenilebilir bitkiler genellikle kayaların yarıklarında, denize yakın bataklıklarda 
veya kumul alanlarda yetişir. Kaya Koruğu (Crithmum maritimum) yalnızca denize yakın kayalıklarda 
yetişir. Deniz Börülcesi (Salicornia europaea), denize yakın bataklıklarda yetişir. Kara Pazı (Atriplex 
Patula) kumul bölgelerde yetişir. Deniz lahanası (Crambe maritima) kumullarda yetişir. Deniz pancarı 
(Beta vulgaris subsp. Maritima) kumullarda ve kayalarda yetişir. 

Çimenlik Alanlarda Yetişen Yabani Yenilebilir Bitkiler 

Çayırlar, sadece otların ve küçük çalıların yetiştiği, ağaçların büyümediği alanlardır. Bu nedenle 
bu alanlarda güneşi seven yenilebilir bitkiler yaygındır. Çyırlık alanlarda yetişen bitkilerin çoğunlukla 
yeşil kısımları yenildiği gibi kökleri ile birlikte yenilenlerde vardır. Şubat aylarında havaların ısınması 
ile ilk çıkan yenilebilir bitkilerden olan Sakarca nın (Ornithogalum umbellatum) hem taze yaprakları 
hem yumru kökleri yenilir. Mayıs ve Kasım aylarında ortaya çıkan Şevketi Bostan (Scolymus 
hispanicus) bitkisininde hem körpe yaprakları hem de kök kısmı çiğ yada pişmiş olarak yenilebilir. Bağ 
Sarmısağı (Allium vineale), Körmen (Allium carinatum), Tarla sarımsağı (Allium oleraceum), Çayır 
sarımsağı (Allium canadense) çayırlık alanlarda yetiştirilir ve genç yaprak ve soğanları yenilebilir. 
Kenger (Gundelia tournefortii) bitkisinin toprak altından henüz çıkmamış taze kök ve yaprak sürgünleri 
yenilebilirdir. Çayırlık alanlarda yetişip körpe yaprakları yenilebilenler Ebegümeci (Malva neglecta), 
Malva sylvestris, Isırgan otu (Urtica dioica), Karahindiba (Taraxacum officinale), Yabani pancar (Beta 
vulgaris), Kırmızı Kuzu Kulağı (Rumex acetosella), Kuzukulağı (Rumex acetosa), Çiriş Otu 
(Asphodelus ramosus),Çoban Çantası (Cabselle bursa),Yabani turp (Raphanus raphanistrum), Madımak 
(Polygonum cognatum),Çayır Maydanozu(Oenanthe Pimpineloides),Rezene (Foeniculum vulgare), 
LeylekGagası (Erodium cicutarium).dir. 

Meyve ve Sebze Bahçelerinin Aralarında Yetişen Yabani Yenilebilir Bitkiler 

Bu tür yabani yenilebilir bitkiler genellikle işlenmiş toprağı sever. Bu nedenle çoğunlukla meyve 
bahçeleri veya sebze bahçeleri içinde veya yakınında yetişirler çünkü bu tür bitkiler genellikle işlenmiş 
toprağı severler. Sebze ve meyve bahçelerinde yetişen yabani yenilebilir bitkiler arasında Kuş Otu 
(Stellaria media),Ak Pazı- Sirken (Chenopodium album), Kırmızı Bacak- Hoşkıran (Amaranthus 
retroflexus), Gelincik Otu (Papaver rhoeas), Semizotu (Portulaca oleracea), Adi ebegümeci  (Malva 
sylvestris) ). Yabani marul (Lactuca virosa) sayılabilir. 

Nehirlerde Yetişen Yabani Yenilebilir Bitkiler 

Nehir kenarı bitkileri, bol miktarda temiz su ve nemi seven bitkilerdir. Su kenarında Yalancı Su 
Teresi(Apium nodiflorum), Su teresi (Nasturtium officinale), Yarpuz (Mentha pulegium) gibi bitkiler 
büyür. Bu bitkiler çok büyük olmayan ve temiz suya sahip nehirleri severler. 

Mevsimsel Özellikler 

Yenilebilir yabani bitkilerin büyüme dönemlerini mevsimlere göre bölersek, bazı bitkiler 
sonbaharda, kışın veya ilkbaharda büyüyebilir. Diğerleri sadece yazın büyür. Sadece yaz aylarında 
yetişen yenilebilir yabani bitkiler Portulaca oleracea (Semizotu), Amaranthus retroflexus (Kırmızı 
Bacak Otu), Chenopodium albümü (Ak Pancar), Crithmum maritimum (Kaya Koruğu- Deniz Rezenesi), 
Samphire, Atriplex Patula (Kara Pazı), Salicornia (Deniz Börülcesi) ve ( Kıyı Pancarı)Beta vulgaris 
subsp. Maritima. 
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İlkbahar ve sonbaharda yetişen yabani yenilebilir bitkiler, Şevketi Bostan Otu (Scolymus 
hispanicus), Ebegümeci (Malva sylvestris), Isırgan (Urtica dioica), Karahindiba (Taraxacum officinale) 
ve Yabani turptur (Raphanus raphanistrum). 

Kış ve ilkbaharda yetişen yabani yenilebilir bitkiler; Kuş otu (Stellaria media), Şevketi Bostan 
Otu (Scolymus hispanicus), Yabani marul (Lactuca virosa), Leylek gagası (Erodium cicutarium), Çayır 
maydanozu (Oenanthe Pimpineloides), Melocan (Smilax excels),Hodan (Trachystemon orientalis) ve 
Mendi Otu- Keçi Ayağı (Aegopodium podagraria)dir. 

Sadece baharda yetişen yabani yenilebilir bitkiler şunlardır: Gelincik Otu (Papaver rhoeas), 
Çoban çantası (Cabselle bursa), Rezene (Foeniculum vulgare), Asphodelus ramosus, Arum lily Arum 
maculatum (Arum maculatum), Gundelia tournefortii, Crowalegarlic (Allium vine) ), Keeled sarımsak 
(Allium carinatum), Tarla sarımsak (Allium oleraceum), Çayır sarımsak (Allium canadense) ve Bahçe 
yıldızı (Ornithogalum umbellatum). 

Wild edible plants that grow only in spring are Common poppy Papaver rhoeas (Papaver rhoeas), 
Shepherd’s purse (Cabselle bursa), Fennel (Foeniculum vulgare), Çiriş Otu (Asphodelus ramosus), 
Yılan Yastığı (Arum maculatum), Kenger (Gundelia tournefortii), Bağ Sarmısağı (Allium vineale), 
Körmen (Allium carinatum), Tarla Sarmısağı (Allium oleraceum), Çayır Sarmısağı (Allium canadense) 
and Sakarca (Ornithogalum umbellatum) dır. 

Yenilebilir Olanı Zehirli Olanlardan Ayırmak 

Yenilebilir yabani bitkilerin yetişme alanlarına ve mevsimlerine göre belirlenmesi kadar zehirli 
ve zehirsiz olanları ayırt etmek çok daha önemlidir. Hangi bitkilerin yenilebilir hangilerinin yenilebilir 
olmadığını anlamak için yazılı kitaplara ve resimlere başvurabiliriz. Bu tek başına yeterli değildir ve 
birbirine çok benzeyen türler için hayati derecede yanıltıcı olabilir. 

Örneğin çok zehirli bir tür olan Baldıran Otu (Conium maculatum) ile zehirsiz ve yaygın olarak 
tüketilen Kazayağı Out- Çayır Maydanozu (Oenanthe pimpinelloides) son derece benzer türlerdir. 

Resim 1: Baldıran Otu (Conium maculatum) Resim2:Kazayağı otu- Çayır Maydanozu (Oenanthe 
pimpinelloides) 

  

Bu bitkileri ayırt etmek için mutlaka saha bilgisi ve uygulaması gereklidir. Bu ikisi ile ilkbaharın 
başlarında çok dikkatli olunmalıdır. Deneyimli bir göz için, zehirli Baldıran Otu'nun yapraklarının hafif 
tüylü olması, zehirsiz Çayır Maydanozu’nun (Kazayağı Otu) ise parlak ve tüysüz olması gibi iki bitki 
arasında belirgin farklılıklar vardır. İki bitki arasındaki bir diğer ayırt edici faktör, Baldıran Otu'nun 
saplarında küçük kırmızı lekeler olması, Çayır Maydanoz’u (Kazayağı Otu) yapraklarında benek 
olmaması, ancak deneyimi olmayan biri için iki bitki özellikle genç dönemlerinde aynı görünüyor. 

Temelde, hangi otun yenilebilir olduğu, hangi otun zehirli olduğu ya da yenilmeyeceği acılığından 
ya da kokusundan anlaşılabilir, ancak Türk Mutfağında bazı yabani bitkiler vardır ki, zehirli olsalar da 
halkımız zehirlerini etkisiz hale getirmeyi başarmış ve onları bir şekilde yenilebilir hale getirmişlerdir. 
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Sütleğen (Euphorbia lathyris) gibi yabani bitkiler zehirli olduklarını göstermek için acı süt salgılar 
ve onları yemenin bir yolu yoktur. Bazı türler ise kendilerini koruyucu acı süt salgıladıkları halde 
insanlar bu bitkilerin zehirli sütlerini zararsız hale getirip Yılan Yastığı bitkisi (Arum maculatum) gibi 
pişirip yemeyi başarmışlardır. Yılan Yastığı otunun zehiri Türk Mutfağında ya sumak ile birlikte 
kaynatılarak ya da ince doğrandıktan sonra biraz kaynatılıp üzerine un elenerek ertesi gün zehiri çeken 
un tabakasının atılması ile yeniden pişirilip yenebilir hale getirilmiştir. 

 Diğer yandan süt salgıladıkları halde Kenger (Gundelia tournefortii) ve Şevketi Bostan 
(Scolymus hispanicus) gibi zehirli olmayan ve yenilebilir bazı sütlü yabani bitkiler vardır. Türkiye'de 
pişirilip yenen Gundelia tournefortii'nin genç sapları enginar ve kuşkonmaz karışımı tadı olduğu 
söyleniyor. Scolymus hispanicus’un hem taze sürgünleri hem de köklerle pişirilir. 

Geleneksel Folklorda Toplanan Bitkileri İlaç Olarak Kullanmak 

Çocukluğumda köyde yaşadığımız yıllarda, kışın taze sebze ve meyvelere erişim sınırlıydı. Kış 
sonunda havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ilk yeşillikleri, vitamin kaynağı olarak yabani yenilebilir 
bitkiler olarak tüketirdik. Bu bitkiler aynı zamanda besin olarak ve mevsimlerin değiştiği zamanlarda 
hastalıkların iyileştirilmesi veya önlenmesi için kullanılırdı. Öğrencim Tülay Balıkçı bana Ağrı'nın 
Sarıcan köyünden Kadın Bitkisel Şifacı (Derman) ile çocukluk ilişkilerini anlattı. Köylerde yaşayan 
Bitkisel Şifacı kadınlar, bitkisel tedavi yöntemlerine hakimdi ve bu bilgileri kendi kızlarına aktarıyordu. 

Halk hekimliğinde Urtica dioica (Isırgan otu) mide ve bağırsak iltihabı ilacı olarak kullanılır. 
Urtica dioica, romatizma, egzama, artrit, gut, anemi, karaciğer iltihabı, prostat kanseri, bronşit, öksürük 
ve cilt hastalıkları gibi hastalıklarda binlerce yıldır kullanılmaktadır. Ben çocukken büyükannem kuru 
ısırgan tohumlarını saf balla karıştırırdı ve öksürük tedavisi için yerdik. Annem, yaramazlık 
yaptığımızda bizi ısırgan çubuklarıyla cezalandırırdı. Yaramazlık için iyi bir ilaçtı. Türkiye'nin bazı 
bölgelerinde insanlar romatizma ağrısını hafifletmek için hala ayaklarını saran ısırgan lapası 
kullanıyorlar ve saç yıkamak için kaynamış ısırgan otu suyu kullanıyorlar. Isırgan otu saçı parlak yapar. 
Halk hekimliğinde insanlar ısırgan otu ile yapılan yemeklerin sizi güçlü ve sağlıklı yapacağına inanırlar. 

Halk hekimliğinde insanlar ebegümeci yemeği yemenin mide ve bağırsaklar için iyi olduğuna 
inanırlar. Ebegümeci (Malva sylvestris) çiçek çayı içmek gribe iyi gelir. Küçükken annemizin 
yaralarımızı ezilmiş ebegümeci yapraklarıyla kapladığına inanılır ki, derideki yaraları kolayca 
iyileştirdiğine inanılır. Ebegümeci eller arasında ezdiğinizde yapışkan bir sıvı salgılarlar. 

Gelincik (Papaver rhoeas) çiçekleri kuruduktan sonra balla karıştırılır ve öksürük ve gribe karşı 
ilaç olarak yenir. Gelincik çiçeğinin de yatıştırıcı bir etkisi vardır. Ayrıca bu özelliğinden yararlanmak 
için çay olarak da hazırlanmaktadır. Yatma saatinde bir bardak gelincik çiçeği çayı, rahat bir uyku 
sağlar. Gelincik çiçeğinin şerbetinin kan gibi kırmızı olmasındn dolayı yaşlılar vücutta kan yaptığına 
inanırlar. 

SONUÇLAR 

Yenilebilir yabani bitki doğadan toplanırken, sürdürülebilirlik konusunda dikkatli olmalı ve 
makul miktarda toplamalıyız. Kışın sıcak süt içeceği için salep tozu yapımında kullanılan orkide 
yumruları gibi yabani bitkilerden bazıları endemiktir ve bunları toplamak yasaktır. 

Yiyecek arama için alternatif kaynaklar oluşturmak için bazı yabani bitki türleri yetiştirilmelidir. 
Yerel halk bu gibi yenilebilir yabani türleri yetiştirmeleri için desteklenip eğitilebilirler. 

Türkiye coğrafi olarak bölgelere göre değişiklik gösterse de bitki ve türlerin büyümesi için 
mükemmel bir iklime sahiptir. Endemik olarak yetişen birçok türümüz var. Bu nedenle, halkımızı 
bilinçlendirmemiz ve endemik türleri korumamız gerekiyor. Bu makale yenilebilir yabani bitki 
türlerinin gerek mutfak uygulamaları gerek geleneksel tıbbi kullaımları alanlarında ekonomik olarak 
değerlendirilmesi ve de yerel halkla işbirliği yapılarak sürdürülebilir bir şekilde korunması amacı ile 
hem savunuculuk hem de geniş anlamda paylaşmak amacı ile yazılmıştır. 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 
ÜZERİNE ETKİLERİ  

Doç.  Dr.  Aynur DEMİR* 

 

 

Bu çalışmada, günümüzün en önemeli ekolojik sorunlarından biri olan küresel iklim 
değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkisi tüm yönleriyle ele alınmış olup, 
neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada öncelikli olarak iklim değişikliğinin 
nedenleri irdelenmiş, daha sonra iklim değişikliğinin sonuçlarının biyolojik çeşitlilik ve tüm bileşenleri 
üzerine olan etkisi günümüz ve gelecek projeksiyonlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda fosil 
yakıt kullanımı, ormansızlaşma, tarımsal faaliyet vb. antropojenik etkinlikler, özellikle sanayi 
devrimiyle birlikte metan, karbondioksit gibi doğal sera gazları emisyonlarında önemli ölçüde artışa yol 
açmıştır. Atmosferde sera gazları emisyonlarında meydana gelen bu birikim, doğal sera etkisinin 
bozulmasına ve atmosferin ısınmasına neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Küresel ısınmanın 
potansiyel etkisi ise biyosferde küresel iklim değişikliğidir. IPCC 2018 yılı raporuna ve iklim 
bilimcilerin değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ortalama sıcaklıkların 1.5°C 
artması; deniz seviyesinin yükselmesine, sıcaklık/yağış rejimlerinin değişmesine, kuraklık, çölleşme, 
göç gibi sosyoekonomik ve politik etkilerin yanında, doğal peyzaj dokusunun bozulmasına, 
ekosistemler, türler ve gen kaynakları gibi biyolojik çeşitlilik unsurlarının olumsuz etkilenmesine yol 
açacaktır. Gerek sucul gerekse karasal ekosistemlerde ve bu ekosistemlere ait türlerde olası değişimler 
ekosistemlerin yapısını ve üretkenliğini değiştirecektir. Yapılan araştırmalar, su ekosistemlerinde 
ısınmaya bağlı olarak somon balıklarının üretkenliğinde %20 azalma saptanmış, göçün ise besin 
bakımından bu türlere bağımlı olan diğer canlıların geleceğini tehdit ettiği ortaya konmuştur. Aynı 
şekilde California’daki keseli farelerin (Dipodomys simulans) iklim değişikliğine bağlı olarak 
boyutlarının küçüldüğü, bazı bölgelerde yerel habitata özgü olmayan yeni istilacı türlerin ortaya çıktığı, 
leylak ve hanımeli türlerinin fenolojik sürelerinin uzadığı saptanmıştır. Küresel iklim değişikliği 
nedeniyle karasal ekosistemler, özellikle tropikal ve orta kuşak ormanları ve buradaki türler ciddi risk 
altında olup, dünyadaki 56 bin endemik bitki türü ve 3700 endemik omurgalı hayvan türü yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Görüldüğü üzere yaşam destek sistemlerinin ve sürdürülebilir gelişmenin 
temel güvencesi olan biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği nedeniyle ciddi risk altındadır. Özellikle 
günümüzde yaşanan COVID-19süreci de göz önüne alındığında iklim değişikliğinin küresel bir ekolojik 
krize yol açtığını söylemek yanlış olmaz.  

 
 
 
 
 

                                                           

* Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehirleşme ve Çevre Sorunları Bölümü  
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THE EFFECTS of GLOBAL CLIMATE CHANGE on BIOLOGICAL 
DIVERSITY  

Assoc. Prof.  Dr.  Aynur DEMİR * 
 
In this study, the effects of global climate change on biological diversity and ecosystems, which 

is one of the most important ecological problems  of today, is analysed and evaluated according to cause 
and effect relations. Firstly, the reasons for climate change were examined in the study and secondly, 
the effects of the consequences of climate change on biological diversity and all its components have 
been determined with present and future projections. In this context, fossil fuel use, deforestation, 
agricultural activity, etc. Anthropogenic activities have led to a significant increase in emissions of 
natural greenhouse gases such as methane and carbon dioxide, especially since the industrial revolution. 
This accumulation which has occurred in greenhouse gas emissions to the atmosphere has caused a 
deterioration of the natural greenhouse effect and warming of the atmosphere, and it still continues to 
do so. The potential effect of global warming is global climate change in the biosphere. 

According to the IPCC 2018 report and the evaluations of climate scientists, the increase of global 
average temperatures to about 1.5 ° C in the next 5 years will cause socio-economic and political effects  
due to a rise of the sea level, a change in temperature and precipitation regimes, drought, desertification, 
and immigration. In addition, it will lead to the deterioration of the natural landscape texture and a 
negative effect on ecosystems, species and genetic resources. In both aquatic and terrestrial ecosystems, 
possible changes in the species belonging to these ecosystems will alter their structure and productivity. 
Research has shown that there has been a 20% decrease in Salmon productivity due to warming in 
aquatic ecosystems, and especially immigration threatens the future of other living creatures that are 
dependent on these species for food. Likewise, it has been determined that marsupial mice (Dipodomys 
simulans) in California have decreased in size due to climate change, new invasive species that are not 
specific to local habitat have emerged in some regions, and the phonological duration of lilac and 
honeysuckle species has been prolonged. Due to global climate change, terrestrial ecosystems, 
especially tropical and middle belt forests and their species are under serious risk, and 56 thousand 
endemic plant species and 3700 endemic vertebrate animal species in the world are in danger of 
extinction. As can be seen, biological diversity, which is the basic guarantee of life support systems and 
sustainable development, is under serious risk due to climate change. Especially considering the current 
COVID-19situation, it would not be wrong to say that climate change has caused a global ecological 
crisis 
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UPCYCLING SUNFLOWER SEED DERIVED INGREDIENTS 

Prof. Dr. Lilian WERE* 

Sunflower seeds are a trove of ingredients including fiber, protein and antioxidant chlorogenic 
acid. Sunflower oilseeds produce one of the most utilized oils in the world leaving behind an abundant 
source of sunflower meal.  Sunflower meal, a by-product of the oil extraction is however not used for 
human food with most of it being utilized as animal feed. This underutilization is due to the high 
phenolic content which limits its use as human food due to its various interactions with proteins.  Unlike 
soy protein, where protein alkaline isolation after soybean oil is extracted is typically done, doing so 
with sunflower oilseed meals would result in green protein powders. These green pigments can be 
exploited as alternative green colorants to chlorophyll where desired, but where unwanted, the greening 
needs to be lowered. Our research group has successfully reduced greening by ingredient substitutions 
and/or decreasing baking temperature, water activity, and pH. Our studies have addressed the greening 
and antioxidant capacity effects of chlorogenic acid in a food matrix under different processing 
conditions and food components. The studies were conducted as foods are processed with ingredients 
such as added sugars, acidulants, leavening agents, etc. In the absence of the knowledge of how 
ingredients interact under different processing conditions, consideration of the additive or synergistic 
interventions to prevent greening would remain speculative.  This presentation will address volarization 
of the sunflower seeds and its by-products to provide a non-allergenic, organic and sustainable protein 
source for human use. 

  

                                                           
* Chapman University, USA 
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YAŞLILAR VE PANDEMİ 

İlhan TEZEL* 

Merhabalar. 

Adım İlhan Tezel, 75 yaşındayım emekli öğretmenim. Kısa adı UYSAF olan Uluslararası 
Yaşlılara Saygı Federasyonu Yönetim Kurulu başkanıyım. Bugünkü konu pandemi ve 65 yaş ve üstü 
yaşlılara ait bazı bilgiler vermek istiyorum. Bundan 20 sene önce ülkemiz genç nüfusa sahipti. Bugün 
ise nüfusumuzun %8.2’sini yaşlı nüfus meydana getirmektedir.  

80’li ve 90’lı yıllarda bulunduğum ülke olan Hollanda’da yaşlı bireylere ne kadar önem 
verildiğini, ne kadar saygı duyulduğunu gördüm.  

2000 yılların başlarında, ülkemizde yaşlı bireylere yönelik sosyal politikalarımız çok yetersizdi. 
Bizler de 2003 yılında sosyal sorumluluk anlayışından yola çıkarak yaşlılara saygı derneklerimizi 
kurduk. 2013 yılında ise bu kurulan dernekler bir araya gelerek Uluslararası Yaşlılara Saygı 
Federasyonunu oluşturduk. Amacımız; 

• Yaşlılarımızın kendilerini değerli hissetmeleri için Samim sevgi ve saygı gösterilmesi 
• Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek 
• Yaşlıların ürettikleri el becerilerini sergileme 
• Kısa süren gezileri katılmalarını temin etmek 
• 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü, 18-24 Mart Yaşlılar haftasını kutlamak 
• Yeni yıl kutlamaları düzenlemek 
• Spor aktiviteleri yapabilmeleri için gerekli imkanları sağlamak 
• Huzur evlerine ikamet eden yaşlılardan oluşan Türk Sanat müziği ve Türk halk müziği 

koru çalışmaları yapılması 
• Belirli özel günlerde onları ziyaret ederek sohbet edilmesi 
• Ülkemizde geleneksel olan iftar yemeklerin düzenlenmesi 
• Pikniklerin düzenlenmesi 
• Gençlerle yaşlılarımızı zaman zaman bir araya getirmek 

Yapılan tüm etkinliklerde insan kaynağı, gönüllülerden oluşmakta olup tüm ihtiyaçlar bağışlar 
yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır. 

• Ayrıca Başkent Üniversitesi Koordinatörlüğünde Yaşlı Bakımında İnformal Bakım 
Vericilerin Eğitimi kısaca “TRACE” projesini gerçekleştirdik. Yurt dışı ortakları 
Hollanda Erasmus Tıp Fakültesi, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İtalya La 
Sapienza Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunduk. 

Bunun dışında İtalya ile “yaşlılar için sivil toplum örgütleri arasında iş birliği” projesine katıldık. 
Her iki projenin de bize çok büyük katkıları oldu.  

2021 yılı için “Evde Bakım” projemiz içişleri bakanlığı PRODES tarafından kabul edildi tabii ki 
şartlar müsait olursa gerçekleştireceğiz. 

 

                                                           
* Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu 
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Pandemi ve 65 Yaş Üstü 

Bütün Dünya’yı etkisine alan COVID-19salgınından en çok etkilenen kesim 65 yaş üstü gruplar 
olmuştur. Bu uygulama yaşlı bireyleri koruma amacı ile yapılmış olmasına rağmen negatif etkileri de 
çok fazla olmuştur.  

Üstelik sokağa çıkma yasağı, anayasa’nın 13. Maddesi ile Avrupa sözleşmesi’nin ilgili 
maddelerine de aykırıdır. 65 yaş üstü yurttaşlara uygulanan sokağa çıkma yasasının kaldırılması için 
dava açılmasına rağmen  henüz neticelenmemiştir ve dünyanın hiçbir ülkesinde 65 yaş yasağı 
uygulanmamaktadır ( İtalya örneği) 

• 65 yaş ve üstüne yönelik kısıtlamaların onları değersiz ve öteki olma duygusuna itildikleri 
için psiko-sosyal anlamda daha kırılgan duruma getirmiştir 

• Alınan yasaklar neticesinde, kişi kendisini virüsün suçlusu gibi hissetmekle birlikte 
yaşadıkları psikolojik baskılar, kaygı ve depresif belirtileri artmasına neden olmuştur 

• “Hasta ve bakıma” muhtaç gibi kavramlarla özleştirilen yaşlı bireyler çaresizlik, 
güçsüzlük, yalnızlık, umutsuzluk, isteksizlik gibi olumsuz duygular içine düşmüşlerdir. 
Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkilenmişlerdir. 

• Sosyal izolasyon sürecinde bu duygularla bir dereceye kadar telafi edilebilir olsa da, 
kişinin yalnızlık duygusuna düşmesi ölümcül derecede tehlikelidir. Yalnızlık, fiziksel ve 
ruhsal sağlığın bozulmasına, yaşam kalitesinin azalmasına sebep olan bir duygudur. 

• Pek çok araştırma sayesinde, sosyal izolasyon depresyon kalp, damar hastalıkları, diyabet 
tanısı özellikle demans gibi bir çok problemin artışına etki ettiği biliniyor. Bütün bunlara 
ilaveten görsel ve yazılı medyada, COVID kaynaklı ölüm haberleri (yaşlı) vurgusuyla 
verilmesi 

• Sokakta yaşlı denetimi 
• Parkta oturan yaşlılar pes dedirtti haberleriyle medyamız iyi bir sınav verememiştir 

halbuki toplumdaki kolektif bilinci incitecek dayanışma ruhunu sarsacak her tutum 
davranış ve söylemden herkesin uzak durması gerekmektedir.   

• Türkiye’de yaşlı bireyler konuşmayan ve hak talebinde bulunmayan bir kesimdi. Sadece 
dışarı çıkmak yaşlı bireylere yasak denildi. Bu kararlar alınırken yaşlı bireylerin görüşü 
sorulmadı zaten sorulacak bir mekanizma yok. Oysaki bilgi tecrübe sahibi bireyler 
kendilerini ve toplumu riske atmadan gerekli ve korma tedbirlerini özgür iradeleriyle 
alabilir. En azından bu konuda çözüm önerileri getirilebilirdi. 

Unutmayalım ki bir gün herkes yaşlanacaktır. 

Sokağa çıkma yasakları hafiflettirilirken doğrusu ben sevinemedim çünkü zihinsel ve bensel 
olarak çok şey kaybettiğimin farkındayım. Bazen telefonda konuşurken bile bazı kelimeleri 
bulamıyorum ve zaman zaman hayatın ne anlamsız olduğunu düşünüyorum. Artık kitap bile 
okuyamıyorum. Yine de kendimi şanslı hissediyorum. Şöyle ki oğlumla çok yakın oturuyoruz. 
Torunlarım küçük de olsa devamlı ziyaretime geldiler, onlarla oyalandım. Hatta geçen gün onlara ben 
de Kovitten sonra ne değişikler fark ettiniz sordum. Verilen cevaplar söyledi:  

Saçların dağınık, 

- Güzel giyinmiyorsun 
- Haberleri izlerken sinirleniyorsun 

Düşündüm, doğru söylüyorlardı. TV programları tam bir skandal. Devamlı aynı filimler 
gösteriliyor (Gelinim Mutfakta, Doya Doya Moda, yemek yarışmaları, Anasının Kuzusu). En azından 
TRT yaşlı bireylerin nelerden hoşlandıkları göz önüne alarak yapabilirlerdi. Dünyayı etkisine alan 
COVID-19salgınından en çok yaşlılar etkilenmiştir. Eski normalleri terk etmek zorunda kaldığımız ve 
kalacağımız süreçte yaşlı bireylerin pisik-sosyal destek mekanizmalarına ulaşmaları konusunda ekstra 
çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır. Yaşlılık üzerine çalışan psikolog-sosyolog ve sosyal çalışmacılar ile 
birlikte yaşlılık konusunda yeni sosyal politikaların üretilmesi son derecede önlemlidir. Yaşlı bireylere 



 

  14 

dönük psiko-sosyal çalışmalar ne kadar önemli ise yaşlılara hizmet veren meslek elemanlarını ve desek 
personelleri için yapılacak bu yöndeki çalışlara bu kadar ç-önemlidir. Zira verilecek hizmetin niteliği 
ile süpervizyon çalışmaları da doğrudan orantılıdır. Pandemi sonrası süreçten dijital platformların daha 
yaygın ve aktif kullanılması ön görülmelidir. Yaşlı bireylerin dijital araç ve gereç kullanımları 
konusunda desteğe ihtiyaçları aşikardır. Dolayısıyla yeni sosyal hayata entegrasyon sağlanması için 
bireylere dijital ve sanal ortamlar ve araç gereçlerin kullanılması hususunda uygulamalı eğitim 
çalışmaları yapılması gerekecektir. 

Ama COVID-19salgını artık yaşlı bireylerin konuşmaları ve seslerini duyurabilmelerine 
katılımları da gerekmektedir. Ayrıca Yaşlı bireylerimizi toplumdan tecrit etme yerine, bulundukları 
ortamda insani şartlarda yaşatmayı hedeflemeliyiz. Toplumsal katılımların önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.  

“Yaşlılık, ne saçın ağarıması ne de belin bükülmesidir, gayesi biten ve ümidi sönen herkes 
yaşlıdır” 

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi:  

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu: o milletin yaşama kudretinin en 
önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan 
bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK 

Dr. Yasemin KAYA * 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Corona Kriz 
ve İletişim/Çağrı Merkezinde gece ekibi danışman hekimi olarak görev yapmaktayım. Bu oturumda size 
COVID 19 pandemi sürecinde sağlık çalışanı olmak konusunu anlatacağım. Sizlere önce çalıştığım 
merkezi tanıtmak, merkezin çalışması hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha sonra pandemi 
döneminde geçirdiğimiz ve halen gelişerek devam eden süreçler, sahada karşılaştığımız zorluklar ve 
yaşadığımız bazı olayları aktardığımda pandemide biz sağlık çalışanlarının neler yaşadığı konusunda 
bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Çalıştığım yer itibarı ile pandeminin tam ortasında bir 
konumdayım ve sahada farklı yerlerde çalışan pek çok sağlık çalışanı ile temas halindeyim. Gerçekten 
bu dönem bizler için çok zorlu, dinamik ancak bir o kadar da öğretici bir süreç. Öğrenciliğimizde 
hocalarımızdan pandemi ile ilgili çok şey duymuştuk. Hatta Kuş Gribi ve Domuz gribi salgınlarında da 
kriz merkezinde görevliydim ama bu enfeksiyonlar çok kısa bir dönemde sınırlı bir şekilde ilerledi ve 
pandemiye dönüşmeden atlatıldı. Ancak COVID 19 enfeksiyonu sürecinde Pandemi ile tanıştık ve tüm 
dünyada yayıldı. Pandeminin ilk başlarında HASKOM (Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi) da 
görevliydim, 3 kişilik ekiplerle çalışıyorduk. Hastanelere, askeri birimlere, huzur evlerine test 
malzemelerini dağıtıyorduk, kurumlardan ve kendi kurumumuzdan gelen kişilerden boğaz sürüntüsü 
alıyorduk ve bize tanımlanmış 3 telefon ile çağrı karşılıyorduk. Şu an bulunduğumuz yerde ise sistem 
üzerinden filyasyon yapılıyordu. Pandemi ilerledikçe çok kısa bir sürede çağrılar öyle arttı ki artık 
çağrıları karşılayamaz hale geldik. Bunun üzerine Numune yerleşkesinde bulunan bir kat ve kattaki 2 
büyük salon çağrı merkezine dönüştürülerek her biri 20-25 kişiden oluşan gece ve gündüz ekipleri ile 
çağrı karşılanmaya başlandı. Zamanla çağrılar arttıkça ekip sayıları da arttı ve 4 salon daha eklendi. Şu 
an görev yaptığım Corona Kriz ve İletişim/Çağrı Merkezi; 312 552 14 00 (Korona Kriz Kordinasyon 
Merkezi)nolu telefon ile COVID 19 pandemisi sürecinde vatandaşlardan gelen COVID 19 enfeksiyonu 
ile ilgili soru/sorunlara cevap vermek üzere kuruldu. Türkiye’de ilk kurulan Korona Kriz ve Danışma 
Merkezi olduğundan başlangıçta sadece Ankara değil bütün illerden aramalar oluyordu. Daha sonra bazı 
illerde de bu amaçla oluşturulan birimler kuruldu ancak hiçbiri Ankara kadar kapsamlı çalışmamaktadır. 
Merkezimiz tüm ülkeye hizmet veren ALO 184 SABİM Korona Danışma Hattı’nın Ankara’daki yükünü 
büyük oranda taşımaktadır. Böylece sağlıkçı kimliğimizin yanına bir de çağrı karşılama görevini de 
üstlenerek vakaları sadece telefon görüşmesi ve sistem üzerinden kontrol ile değerlendirerek tanımladık 
ve bir sonuca vararak bilgilendirme, yönlendirme yaptık. Ancak verdiğimiz hizmetle ilgili elimizde 
herhangi bir algoritma olmadığı gibi pandeminin ilk dönemlerinde COVID 19 enfeksiyonu ve tedavisi 
konusunda da çok sınırlı bilgiye sahiptik. Bu 30 yıllık hekimlik hayatımda benim için bir ilk, hastane 
öncesi, hastane ve birinci basamak tüm sağlık hizmetlerini içeren, çok hızlı ilerleyerek kaynakları 
tüketen bir durumdaki sanırım bunun en çok farkında olan da biz sağlık personeliyiz olabildiğince 
koordineli çalışıp kaynakları etkin kullanarak çok dinamik bir dönemi tükenmeden atlatmalıyız. 

Merkezimizde gece ve gündüz ekipleri ile pandeminin başlangıcından itibaren non-stop 7 gün/24 
saat hizmet verilmektedir. İlimizde COVID 19 ile ilgili aramalar sosyal medya ve kurumlar tarafından 
Çağrı Merkezimize yönlendirilmektedir. Çağrı merkezimize düşen tüm çağrılara bilgilendirme 
yapılabilmektedir. Ancak bilgilendirme dışında test (Pcr) talebi, filyasyon/mobil ekip yönlendirmesi, 
hastaneye sevk gibi tüm işlemler sistemden kontrol edilerek sadece temaslı ve COVID (Pcr) pozitif 
vakalar için yapılmaktadır.  Vaka, görüşme sırasında sisteme kaydedilerek arayan kişiye soru/sorunu ile 
ilgili bilgi verilir. Eğer test talebi, ilaç ihtiyacı, tıbbi destek ihtiyacı varsa eve mobil ekip veya filiasyon 
ekibi yönlendirilir. Saha ekiplerimiz İlçe Sağlık Müdürlüklerimize bağlıdır, filiasyon ekibi (filiasyon: 
salgın hastalığın kaynağını bulmak ve yayılma zincirini takip etmek) vaka takibi yapar, test numunesi 
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alır ve ilaç dağıtımı yapar, mobil ekip ise hekimli ekipler olup, oksijen satürasyonu gibi tetkikler yapar, 
vakayı değerlendirerek rapor ve tedavi düzenleyebilir, gerektiğinde sevk yapabilir. Çağrı acil vaka ise 
danışman hekim tarafından 112 sevki düzenlenerek hastaneye yönlendirilir. Ayrıca vatandaş dışında 
emniyet/ kolluk görevlileri, seyahat firmaları, oteller, okullar vb gibi pek çok kurum ve kuruluş 
tarafından da çağrı merkezimiz aranarak çeşitli sorunlar iletilmektedir. Bunlara yönelik sevk, tedavi, 
filiasyon işlemleri merkezimizin yönlendirmesi ile başlatılmaktadır. Çağrı süreci ile ilgili her şey hem 
yazılı hem sesli olarak kayıt altına alınmaktadır.  

Pandeminin başlangıcında hedefimiz vatandaşlardan gelen soru/sorunların yanıtlanmasıydı. 
Vatandaş çok panik ve COVID 19 konusunda bilgisizdi. Özellikle pozitif ve temaslı olan kişiler sosyal 
medyadan izledikleri haberler ve gelişmeler sebebiyle panik ve korku içinde merkezimizi arıyordu, 
bunun dışında COVID 19 enfeksiyonu olmayan kişilerde bile normal yaşamlarını nasıl sürdüreceklerine 
dair kaygı ve huzursuzluk vardı. Başlangıç döneminde arayanları sakinleştirip bilgilendirmek çok 
önemliydi. Ayrıca Ulusal Pandemi Planları ve Senaryoları yıllık olarak oluşturulsa da sahada hiç 
öngörmediğimiz, süreçle ortaya çıkan pek çok soru ve sorunla karşılaştık. İlimize başka bir ilden süreli 
gelen kişilerde (iş, ziyaret vb) pcr pozitifliği olması, ilimizde çalışan misafirhane veya işyerine ait 
tesislerde kalan kişilerin pozitif olmaları durumunda kaldıkları yerlerden çıkarılmaları, çok kalabalık ve 
COVID açısından riskli kişilerin bulunduğu evlerdeki pozitif vakaların izolasyonu, karantinaya 
uymayarak dışarıda dolaşan vakaların yakalanması durumlarında ne yapılacağı gibi anlık gelişen 
sorunlar yaşadık. Bu tip sorunları il imkanlarını kullanarak veya sempatik ilişkilerle çözmeye çalıştık, 
gerektiğinde geçici çözümler oluşturduk ve kalıcı çözümler üretilmesi noktasında geri bildirimlerde 
bulunduk. Bu arada Bilim Kurulunun çalışmaları ile güncellenen kılavuzlar (aylık hatta bazen daha sık 
aralıklarla) ile uygulamalarımız daha gelişti ve çok dinamik bir süreç geçirdik. Ayrıca pek çok kurum 
ve kuruluşun da sürece katılması, sahada gelişen problemlerin çözümüne yönelik görev dağılımlarının 
yapılması sonucu daha iyi organize olduk. Belediyeler, eczaneler, sivil toplum kuruluşları gibi. Bu 
dinamik süreçte çok deneyim yaşadık ve sahadaki problemlerin çözümünde daha hızlı reaksiyon 
vermeye başladık.  

Pandemi ilerledikçe bizim görev tanımımız ve hedeflerimiz de değişti, hastanelere talep artması, 
vakaların ağırlaşması ile triaj misyonumuz ağırlık kazandı. Burada hedefimiz hastane ve 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerinin efektif kullanımını sağlamak, gereksiz yoğunluk ve birikimi azaltarak ihtiyaç ve talebi en 
aza indirmekti. Bu amaçla yine Bilim Kurulunun belirlediği kriterler çerçevesinde triaj yapılarak 
hastaneler ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yükü azaltılmaya çalışıldı. Bu dönemde vaka sayıları çok 
yüksek olduğundan hastanelere gitme talebi çok fazlaydı. Çağrı Merkezimizi arayan, enfeksiyonu hafif 
geçiren kişiler semptomlara yönelik bilgilendirilerek, önerilerde bulunularak bu dönemi güvenli bir 
şekilde evde geçirmeye yönlendirildi. Gerektiğinde sahada görev yapan mobil ekipler ve filyasyon 
ekipleri evlere yönlendirilerek ihtiyaç ve tedavilerine yönelik işlemler karantina uygulamasını 
destekleyecek şekilde gerçekleştirildi. Sadece gerçekten acil olan vakalar 112 ile hastanelere sevk edildi.  
Vaka sayısının çok olduğu dönemde hastanelerimizin ve 112 ambulans hizmetlerinin yükü gerçekten 
çok arttı, ancak sistemde aşırı bir yüklenme ve tıkanma olmadan bu dönem atlatıldı. 

Bu arada evlere giderek filyasyon yapan, numune alan ve gerektiğinde vakalara müdahale 
edebilmek üzere görev yapan filyasyon/ mobil ekiplerimizin de dönem dönem yükü çok arttı. Gerek 
ekip sayıları arttırılarak ve gerekse uygun triaj ve yönlendirme ile buradaki yoğunluk da azaltılmaya 
çalışıldı. Sonuçta yine sisteme çok fazla yüklenme olmadan bu süreçler atlatıldı. 

Daha sonraki süreçte gerek kısıtlamalar, belki mevsime bağlı hava sıcaklığının artması, 
filyasyonun başarılı olması gibi sebeplerle çağrı sayılarımız azaldı, arama sebepleri değişti yanlış ilaç 
kullanımı, sahada yapılan tedaviler, post COVID şikâyetleri gibi. Bundan sonra aşılar geliştirildi ve 
aşılama çalışmaları başladı, aşı komplikasyonları, aşı bilgilendirmeleri, aşı için sevk konularında 
çağrılar aldığımız döneme geçtik. Şu an hala COVID 19 ile ilgili çağrılar dışında mutasyon filyasyonu 
da sistem üzerinden kişiler aranarak yapılmakta ve filyasyonu yapılan mutasyonlu vakalar tarafımızdan 
112 ile hastane ve gözlemevlerine sevk edilmektedir. 
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Ayrıca tüm bu süreçte kalabalık bir ekip olarak yoğun çalışmanın getirdiği sorunlar yanında 
evimiz ve ailemize karşı sorumluluklarımız sebebiyle de pek çok problem yaşadık ve yaşamaktayız. 

Çağrı Karşılamada Çağrı Örnekleri; 

- Eşim COVID pozitif yarın 14 .gün dolacak artık yemek yapabilir mi ? 
- Üst kattaki bekar komşum COVID olmuş, 2 gün önce eşimin testi de pozitif çıktı ben çok 

şüpheleniyorum eşim beni aldatıyormu acaba, bunu testle kanıtlayabilirmisiniz? 
- Hastamız COVID oldu ve şu an öldü ne yapacağız, nereyi arayacağız, biz de pozitifiz? 
- Eşim pozitif bana ve çocuklarıma bulaşmasından korkuyorum, bana tuvaletleri 

temizleyeceğim etkili bir deterjan gönderirmisiniz? 
- Karantinam bitti rakı içebilirmiyim? 
- Anne ağlıyarak arıyor COVID pozitif ayrıca iki kızı da pozitif, eşi temaslı arkada kızı 

çığlık atıyor. Anneyi sakinleştirdim bulgularının hafif COVID bulguları olduğunu, 
filyasyon ekibini yönlendirdiğimi söyledim ve yapacakları konusunda bilgilendirdim 
teşekkür etti. Kızının çok korktuğunu, daha 18 yaşında olduğunu, onunla konuşup 
sakinleştirmemi rica etti . 

- Favipiravir ilacımı kedim yemiş ona bir şey olur mu, bana ekiple ilaç 
gönderebilirmisiniz? 

- “Damadım beni kendi temaslısı yazdırmış, geberir inşallah. Bunu bana gıcıklık olsun diye 
yapmış, ben aylardır onu görmüyorum lütfen sistemden silermisiniz, dışarı 
çıkamıyorum.” Biz böyle bir işlem yapamayız dediğimizde “ben damadımı öldüreceğim 
onun katili olacağım görür gününü” dedi. 

- “Hemen gelip babamı alın eğer ölürse sizi şikayet ederim.” Babasının COVID pozitif 
olduğunu ve karşılarındaki dairede izole edildiğini, yemeklerini kapının önüne 
bıraktıklarını bu gün yemeklerini almadığı için korktuklarını söylediler. Korkudan 
daireye hiç girmemişler. İkna etmeye çalıştık, çift maske ile içeri girebileceklerini 
söyledik. İçeriyi havalandırıp hastayı kontrol etmelerini, ateşine bakmalarını istedik, 
telefonda bize bağırıp tehdit etmeye başladı. Ekip yönlendirdik. 

- Pandeminin yoğun zamanlarında dışarıda yakalanan pozitif vakalara polis para cezası 
yazıp bizi arıyor ve biz de nakil araçlarımızla KYK yurtlarına yatırıyorduk, karantina 
süresince orada kalıyor ve dışarı çıkamıyorlardı. Bir gece polis aradı, “ben size sormadan 
bir vakayı yurda sevk etmek istiyorum, bence bunu en çok hak eden kişi budur, sanırım 
siz de kabul edersiniz, dayanamadım “ dedi. Kişi sokağa çıkma yasağında trafikte, 
COVID pozitif, maskesiz, araç kullanırken kırmızı ışıkta geçiş yapıyor, ehliyeti yok ve 
alkollü olarak yakalanıyor.  

- Çok öfkeli bir bey bağıra çağıra gece saat 03:00 de aradı, 6 aylık bebekleri var, eşi ve 
kendisi COVID pozitif, ikisi de halsiz ağrıları var. Filiasyon ekibi COVID-19enfeksiyonu 
için ilaç bırakmış, anne ilaçlarına o gün başlamış ve 5 gün çocuğu emzirmemesi gerektiği 
için göğsünü süt sağma pompası ile sağmaya çalışmış ama yapamamış göğsünde süt 
biriktiği için ateşlenme, şişme çok şiddetli ağrı başlamış, pozitif oldukları için bir yere de 
çıkamıyorlar. Önce babayı sakinleştirdim, anneyi telefona aldım. Meme bakımı eğitimi 
verdim ve nasıl sağması gerektiğini, sakin olmasını, henüz göğüste enfeksiyon 
başlamadığını, dediklerimi yaparsa ağrı ve ateşin geçeceğini söyledim, sakinleşti 
teşekkür ederek kapattı. 

- Sabaha karşı saat 04:00 çığlık çığlığa bir çocuk aramış çağrı karşılayan personelim 
panikle beni çağırdı, çocuğa önce sakin olmasını ona yardım edeceğimizi problemin ne 
olduğunu sordum baba COVID pozitif ve nefes darlığı var ağırlaşmış, anne ve 2 çocuk 
temaslı muhtemelen anne de pozitif oldu, birden fenalaşmış ve bayılmış, iki çocuk çok 
korkmuş ve panikle bizi aramış. Hemen 112 sevkini yapıp ambulansı acil olarak 
yönlendirdim. Merak etmeyin hemen ambulans gönderiyorum, kardeşin de bağırmasın, 
ikiniz de sakin olun ve ambulans gelene kadar dediklerimi yapın, annen nefes alıyor mu? 
ayaklarını yukarı kaldır altına yastık koy veya duvara daya, şimdi nabzına bak, bileğini 
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tut parmaklarınla nabzını hissediyormusun? Çocukları yönlendirerek hem sakinleştirdim 
hem de anneyi kontrol etmeye çalıştım. O arada anne biraz kendine geldi, çocuklar 
sakinleşti sonra ambulansın sesini duydum ve vakayı sonlandırdım. Bu vaka ile yarım 
saat uğraştım. 

- Bir kadın hasta 45 yaşında ağlıyarak aradı, COVID pozitif olduğunu ve nefes alamadığını 
söyledi, panik içindeydi ve susturamıyorduk, nefes kontrolü yapmak için sakinleştirmeye 
çalışırken COVID nedeniyle 3 ay önce babasını, bir ay önce de eşini kaybettiğini 
öğrendik. 

- 21 yaşında bir kız başka bir şehirden Ankaraya bir huzur evinde çalışmak için gelmiş, 
uzak bir akrabasının evinde kalıyor, görüşmede pcr testi yapılmış sonuç çıkınca 
çalışmaya başlayabileceği söylenmiş, ancak test sonucu pozitif çıkınca kaldığı evdeki 
akrabaları korkup dışarı atmışlar, hava soğuk, gidecek yeri yok pozitif olduğu için 
otobüsle şehirlerarası yolculuk yapamıyor, bizi aramış ve pandeminin ilk dönemleri bu 
tip vakalarda ne yapılacağı hiç düşünülmemiş yönlendirebileceğimiz hiçbir yer yok. Bir 
personelim evimin karşı dairesi kendimin ve boş, misafir edebilirim ama yatak filan yok 
yarın ayarlamaya çalışsak dedi, bu arada belediye ve misafirhanelerle görüşüyoruz ama 
vaka pozitif ve henüz bu yönde bir düzenleme olmadığından hiçbir yer kabul etmiyor. 
Bir personelimin aklına geldi, kızın geldiği ilçe kaymakamının sekreterini aradı ve 
durumu anlattı o da kaymakamla görüşmüş ve kaymakam bir araç görevlendirmiş, araç 
gelip kızı ilçesine götürdü. 

- Ağrının bir köyünden inşaatta çalışmak için Ankara’ya gelmiş bir işçi hastalanıyor ve 
pandeminin ilk dönemleri, COVID pozitif çıkıyor, ilaçları veriliyor. Ağrıları, ateşi ve 
kırgınlığı var ancak şantiyede kalan işçi hem işinden hem kaldığı şantiyeden atılıyor. 
Gecenin bir yarısı, soğukta bir parktan bizi arıyor. Araştırırken COVID pozitif olan 
askerlerin yerleştirildiği bir yurdun telefonuna ulaştım, gece sorumlusu, yöneticisi ve 
komutanı birkaç kişi ile uzun görüşmelerden sonra sadece bu vakaya özel izin alabildim 
ve 112 sevkini yapıp vakayı parktan aldırıp yurda yerleştirdim. Sadece bu vaka için 4 saat 
uğraştım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Ankara İl Sağlık Müdürlüğü  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI DİYETLER: FAO-WHO RAPORU  

Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ*  

Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor ile ele 
alınmıştır. Raporda “İnsanlık, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini 
tehlikeye  atmadan, günlük ihtiyaçları sağlayabilme ve kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine 
sahiptir” denilmektedir(Pekcan G: Sürdürülebilir Beslenme ve Beslenme Örüntüsü: Bitkisel Kaynaklı 
Beslenme, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47:2, 2019). 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO);  “Sürdürülebilir beslenmeyi  insan ve doğal kaynakları optimize 
etme yanında, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme saygılı ve koruyucu, kültürel olarak kabul gören, ulaşılabilir, 
ekonomik olarak uygun ve karşılanabilir, beslenme açısından yeterli, güvenilir ve sağlıklıdır” olarak 
tanımlamıştır. Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’ne  (WHO) göre “Sürdürülebilir diyetler;  
çevresel etkisi düşük olan, besin ve beslenme güvencesini ve günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı 
yaşamı destekleyen diyetlerdir” olarak ifade edilmektedir. 

Mevcut gıda sistemlerinin zararlı çevresel etkileri ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili ortaya 
çıkan endişeler, sağlıklı ve düşük çevresel etkileri olan diyetleri teşvik etmek için acil bir ihtiyacın 
doğması , sürdürülebilir beslenme ve sağlıklı beslenme kavramlarına ilişkin farklı görüşlerin varlığını 
kabul eden ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden ve Dünya Sağlık 
Örgütü'nden sürdürülebilir sağlıklı diyetleri nelerin oluşturduğu konusunda rehberlik talep etmesi 
sonucunda yol gösterici ilkeler üzerinde anlaşılmış ve bütüncül bir yaklaşımla uluslararası beslenme 
önerilerinin,  gıda üretimi ve tüketiminin çevresel maliyetinin  ve yerel sosyal, kültürel ve ekonomik 
bağlamlara uyarlanabilirliğin dikkate  alındığı, iki boyutu - diyetlerin sürdürülebilirliği ve sağlıklılığı - 
kapsayan "Sürdürülebilir Sağlıklı Diyetler" terimi üzerinde anlaşılan  bir prensipler bütünü oluşturulmuş 
sonucunda sürdürülebilir sağlıklı diyetler süreci başlatılmıştır.  

Buna göre sürdürülebilir sağlıklı bir diyetin amaçları;  

• Tüm bireylerin optimal büyüme ve gelişmesini sağlamak 
• Mevcut ve gelecek tüm nesiller için yaşamın tüm evrelerinde fiziksel, mental, sosyal 

iyilik halinin desteklenmesini sağlamak 
• Tüm bireylerin optimal büyüme ve gelişmesini sağlamak 
• Malnütrisyonun tüm şekillerinin önlenmesine katkı sağlamak  
• Diyete bağlı bulaşıcı olmayan tüm hastalıkların riskini azaltmak  
• Biyoçeşitlilik ve gezegenin sağlığının korunmasını desteklemek 

olarak belirtilmiştir.   

                                                           
* Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı   
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Sağlık Yönüyle İlgili Öneriler  

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Diyet;  

1. Yaşamın erken döneminde emzirmeye başlanması, ilk 6 aya kadar emzirmenin 
sürdürülmesi, emzirmenin uygun tamamlayıcı beslenme ile 2 yaş ve sonrasına kadar 
devam edilmesini sağlayan 

2. Yüksek oranda işlem görmüş besin ve içecekler kısıtlanırken, çok çeşitli işlenmemiş veya 
minimum düzeyde işlenmiş besinlere dayalı olan , besin grupları arasında dengelenmiş 
olan  

3. Tam taneli tahıllar, kurubaklagiller, kabuklu yemişler, bol ve çeşitli sebze ve meyveleri 
içeren 

4. Orta düzeyde yumurta, süt ve süt ürünleri, kümes hayvanları ve balık; az miktarda et 
içeren  

5. Güvenli ve temiz içilebilir suyun sıvı seçeneği olarak sunulan 
6. Büyüme ve gelişme için enerji ve besin ögelerinin yeterli olmasını  (ama gereksinmenin 

üstünde değil) ve yaşam döngüsü boyunca aktif ve sağlıklı olmak için gereksinmeleri 
karşılamasını sağlayan 

7. Diyete bağlı bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde WHO rehberlerini dikkate alan 
ve genel olarak toplumda sağlık ve iyiliğin sürdürülmesini sağlayan   

8. Gıda ile bulaşan hastalıklara neden olabilecek patojen, toksin ve diğer kimyasal ajanları 
minimal mümkünse hiç içermeyen diyetlerdir. 

Çevresel Etkiler Yönüyle İlgili Öneriler   

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Diyet; 

1. Sera gazı emisyonlarını azaltan, suyun ve toprağın korunmasını sağlayan; kimyasal 
kirlilik ile ilgili belirlenen hedefleri kapsayan      

2. Bitkisel mahsüller, çiftlik hayvanları, ormanlardan elde edilen besinler, sucul genetik 
kaynaklar  dahil olmak üzere biyoçeşitliliğin korunmasını, aşırı avlanmaktan 
kaçınılmasını sağlayan 

3. Gıda üretiminde antibiyotik ve hormon kullanımının en aza indirildiği 
4. Gıda ambalajlarında plastik ve türevlerinin daha az kullanıldığı 
5. Gıda atık ve kayıplarının azaltılmasını sağlayan 
6. Yerel kültüre saygı duyulan ve bunun üzerine inşa edilen mutfak uygulamaları, bilgi ve 

tüketim alışkanlıkları; gıdanın tedariği, üretimi ve tüketiminde değerlerin kullanılmasını 
sağlayan 

7. Erişilebilir ve talep edilir olan 
8. Cinsiyetle ilgili olumsuzluklardan kaçınan diyetlerdir.   
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YETERLİ BESLENME ve GIDA HAKKI 

Doç. Dr. Meltem SOYLU*  

Sadece insan olduğumuz, insan olarak var olduğumuz için, yadsınamaz ve vazgeçilemez haklara 
sahibiz. Bunlar, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Tüm insanlar bu haklar ve 
saygınlık açısından özgür olarak doğarlar ve eşittirler. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi için 
devletler birincil yükümlülüğe sahiptir. Bu haklar bir lütuf değil, elde edilmesi için mücadele edilen, 
insan olmanın gerektirdiği en temel haklardır. 

Temel insan hakları içinde beslenme hakkı, öncelikli bir yere sahiptir. Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, 
dini, siyasi veya diğer görüşleri, ulusal veya sosyal kökenleri, mülkleri, doğumları veya diğer koşulları 
ne olursa olsun, tüm insanlar yeterli beslenmeye ve gıdaya erişmeye ve açlıktan kurtulma hakkına 
sahiptir. Beslenme hakkı, bireysel olarak nütrisyonel gereksinimlerin karşılanacağı, yeterli miktarda ve 
kalitede, zararlı öğelerden uzak, kültürel olarak kabul edilebilen besinlerin bulunabilirliğini ifade eder. 
Beslenme hakkı, düzenli, sürekli, özgürce erişimin sağlandığı; doğrudan ya da finansal satın alma 
yoluyla yeterli miktarda ve kalitede, korkusuz, özgürce ve en önemlisi insan onuruna yakışan bir şekilde 
beslenebilmeyi kapsar.  

Yeterli beslenme hakkı, her erkek, kadın ve çocuğun yeterli yiyeceğe her zaman fiziksel ve 
ekonomik erişimiyle gerçekleşir ve en üst derecede korunması gerekir. Beslenme hakkı, kapsayıcı bir 
haktır. Bu, yalnızca minimum kalori, protein ve diğer belirli besin öğelerine ulaşma hakkı yani açlık 
çekmeme değildir. Kişinin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerine 
yeterli miktarda erişebilme hakkıdır. 

Beslenme hakkının temel unsurları, yeterlilik, erişilebilirlik, elde edilebilirlik ve kabul 
edilebilirliktir. Yeterlilik, gıda güvenliği ve besin değeri açısından gıdanın hem miktarını hem de 
kalitesini ifade eder. Yeterlilik standardı aynı zamanda kültürel veya tüketici kabulü unsurlarını da içerir. 
Erişilebilirlik hem ekonomik hem de fiziksel erişilebilirliği hesaba katar. Ekonomik erişilebilirlik, bir 
bireyin veya bir hane halkının diğer temel ihtiyaçlardan ödün vermeden yiyecek tedarik etmek için 
ekonomik araçlara sahip olması gerektiği anlamına gelir. Fiziksel erişilebilirlik, bebekler ve küçük 
çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve tıbbi sorunları olan kişiler gibi fiziksel olarak savunmasız 
bireyler de dahil olmak üzere, yeterli yiyeceğin herkes tarafından erişilebilir olmasıdır. Yiyecek, hem 
şimdiki hem de gelecek nesiller için erişilebilir yani sürdürülebilir olmalıdır. Elverişlilik, iyi işleyen 
dağıtım, işleme ve piyasa sistemleri varsayarak topraktan ya da diğer doğal kaynaklardan doğrudan 
beslenebilme ya da piyasadan satın alınabilme olanaklarını ifade eder. 

İnsan hakları evrenseldir, bölünemez. Şekil’de yeterli beslenme ve gıda hakkı ile diğer bazı insan 
hakları görülmektedir. İnsan hakları birbiriyle ilişkili olup, biri olmadan diğeri gerçekleşemez. Örneğin, 
beslenme hakkının ihlal edilmesi sağlık, eğitim veya yaşam hakkı gibi diğer insan haklarından 
yararlanılmasını engelleyebilir veya bunun tersi de olabilir. Beslenme, hem sağlık hakkının hem de gıda 
hakkının bir bileşenidir. Gebe veya emziren bir kadının besleyici gıdaya erişimi sağlanamadığında, 
doğum öncesinde ve sonrasında bakım görse bile kendisi ve bebeği yetersiz beslenebilir.  

  

                                                           
* Biruni Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hak
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk
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Şekil: Yeterli beslenme ve gıda hakkı ile diğer bazı insan hakları 

 
İshalli bir çocuk, tıbbi tedaviye erişemezse, yiyeceğe erişimi olsa bile yeterli beslenme 

statüsünden yararlanamaz. Bireylerin kişisel ve evsel kullanım için güvenli içme suyuna erişimi yoksa 
içme suyu, besinlerin hazırlanması, kişisel ve ev hijyeni sağlanamadığından gıda hakkı da 
gerçekleştirilemez. Bir evde yemeklerin pişirilmesi, saklanması gibi temel fiziki koşullar 
sağlanamadığında, beslenme hakkından da yeterince yararlanılmaz. Ayrıca, konut maliyeti çok yüksek 
olduğunda, insanlar yiyecek harcamalarını azaltmak zorunda kalabilirler.  

Beslenme hakkı eğitim hakkı ile de yakından ilişkilidir.  Açlık ve yetersiz beslenme çocukların 
öğrenme yeteneklerini olumsuz yönde etkiler ya da ekonomik sıkıntılar çocukların okulu bırakıp, bunun 
yerine onları çalışmaya zorlayarak eğitim hakkından yararlanmalarını baltalayabilir. Çocuk işçiliği, 
açlıktan ve yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklar ve ergenler, hayatta kalmak için çocuk işçiliğinin 
en kötü biçimlerine (örneğin çocuk askerler, çocuk fuhuşu) dahil edilmeye karşı genellikle daha 
savunmasızdır ve bu durum onların beslenme hakkını da etkiler.  

Bunun ötesinde, bireylerin besleyici bir diyetin nasıl sürdürüleceğini bilmeleri ve geçim kaynağı 
olarak yiyecek üretme veya elde etme becerisine ve kapasitesine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle 
eğitime erişim, beslenme hakkından yararlanmak içinde çok önemli bir yere sahiptir.  

İstihdam ve sosyal güvenlik, genellikle yiyecek elde etmenin çok önemli araçlarıdır ve beslenme 
hakkına erişimi etkiler. Asgari ücretler ve sosyal güvenlik yardımları, genellikle piyasadaki temel gıda 
maddelerinin maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Bunun yanında sağlıklı beslenme hakkı için doğru 
bilginin sunulması ve bireylerin buna ulaşımlarının sağlanması yani bilgi edinme hakkı da önemlidir. 

Örgütlenme özgürlüğü ve kamu yönetimine katılma hakkı, özellikle en marjinalleştirilmiş ve 
dışlanmış olanlar için, yiyecek haklarının korunabilmesi için seslerini duyurmaları ve görüşlerini gıda 
ile ilgili kamu politikalarına yansıtmaları da önemlidir.  

Unutulmaması gereken bir konuda cezaevi yönetimleridir. Bu kurumların yerine getirmesi 
gereken en temel bakım görevlerinden biri, mahkûmlara aç kalmalarını ya da yetersiz beslenmeden 
kaynaklanan bir hastalığa yakalanmalarını önlemek için yeterli düzeyde yiyeceğin ve içeceğin 
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sağlamasıdır. Yeterli yiyecek bulunamaması nedeniyle toplumun genel olarak aç kaldığı ülkelerde, 
insanlar mahkûmlara yeterli yiyecek verilmemesinin doğal olduğunu, çünkü yasalara uyan yurttaşların 
da yeterli yiyecek bulamadığını ileri sürerler. Ne var ki, hükümet insanların özgürlüğünü ellerinden 
aldığında onlara gerektiği gibi bakma görevini de üstlenir. Bu yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülüktür. Yiyecek sıkıntısı yaşanan durumlarda, cezaevi yönetimi, cezaevine ait olan toprak ve 
arazilerin besinlerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılmasının ve mahkûmların bu işte çalıştırılmasının 
olanaklı olup olmadığını araştırmalıdır. Malawi bunun güzel bir örneğidir.  

Yemekler her 24 saatlik dönemde eşit aralıklarla verilmelidir. Birçok ülkede olduğu üzere, günün 
son yemeğinin ikindi saatlerinde verilip, ertesi sabaha kadar bir daha yemek verilmemesi kabullenilebilir 
bir uygulama değildir. Ayrıca mahkûmların uygun koşullar altında yemek yiyebilmeleri sağlanmalıdır. 
Kendi çatal bıçakları olmalı ve bunları temiz tutma olanakları bulunmalıdır. Normal olarak, yattıkları 
odada yemek yemek zorunda kalmamalıdırlar. Bu gerekli olacak olursa, yemek yiyebilecekleri özel bir 
alan olmalıdır. Mahkûmların düzenli olarak temiz suya erişebilmeleri önemlidir. Bu tür su kaynakları 
tuvalet ve yıkanma amacıyla kullanılan kaynaklardan ayrı olmalıdır.  

Kadınların beslenme hakkı da üzerinde önemle durulması gereken bir durumdur. Yaşamın 
sürdürülebilirliğinde, gıda güvencesinin sağlanmasında ve gıda üretiminde merkezi bir rol 
oynamaktadır. Örneğin, Sahraaltı Afrika'da, kadınlar tarım işçilerinin ve gıda işlemecilerinin %80'ini 
oluşturmaktadır. Yine de kadınlar, büyük ölçüde cinsiyet eşitsizliği ve sosyal, ekonomik, medeni ve 
siyasi haklardan yararlanamamalarının bir sonucu olarak, açlıktan, gıda güvencesizliğinden ve 
yoksulluktan çoğu kez orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Pek çok ülkede, kız çocuklarının yetersiz 
beslenme ve önlenebilir çocukluk hastalıklarından ölme olasılığı, erkeklerin iki katıdır ve neredeyse iki 
katı kadar yetersiz beslenmeden muzdarip oldukları tahmin edilmektedir. Kadınlar ve kızlar evde 
ayrımcılığa maruz kalabilirler. Birçok ülkede, daha düşük statüleri nedeniyle ailenin erkek üyelerinden 
daha az yiyecek tüketmektedirler.  

Beslenme hakkının gerçekleştirilmesinde kadının yaşam döngüsü boyunca özel beslenme 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Kadınların, özellikle üreme sağlıklarıyla ilgili özel beslenme ihtiyaçları 
vardır. Ergen kızlar da dahil olmak üzere doğurganlık çağındaki kadınların yeterli beslenme hakkının 
ihlali, gebelik veya doğum sırasında yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Gebe ve emziren 
kadınların yetersiz beslenmesi, çocuklarının yetersiz beslenmesine ve fiziksel ve zihinsel yetersizliklere 
neden olabilir. Bununla birlikte, gıda hakkının sadece anne olarak rolleri veya üreme işlevleri açısından 
değil, tüm kadınlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

Kadın sağlığı ve beslenmesi sadece fizyolojik durumlardan değil bunun dışında, toplum içindeki 
statüden, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik durumdan, çalışma ortamından, aile içi ve sosyal ilişkilerden 
olmak üzere birçok faktörden etkilenmektedir. Kadınlara yönelik şiddet veya kadın haklarını ihlal eden 
diğer uygulamalar da kadınların gıda güvencesizliğine katkıda bulunabilir. 

En temel insan haklarından biri olan eğitim hakkı, kadınların eşitlik, kalkınma ve toplumsal 
barışın sağlanıp sürdürülebilmesi için gerekli bir koşuldur. Kadınların başta beslenme hakkı olmak üzere 
diğer haklarından yararlanmasını da etkiler. Eğitim önce bireysel sonra toplumsal değişim aracı olarak, 
cinsiyetler arası eşitsizliği en aza indirir, toplumda etkin rol almada kilit görevi görür ve bunların 
sonucunda da toplumun gelişimine büyük bir katkı sağlar. Yapılan çalışmalarda, okur yazar olmayan 
kadınların işgücüne katılım oranı %15.1 iken, yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oranın %72' ye  
çıktığı görülmektedir.  

Ayrımcılık nedeniyle, kadınların yeterli koşullara sahip bir iş bulması ve sürdürmesi daha az 
olasıdır. Yapılan çalışmalar 2018 yılında, kadınların %54.8’ i ev işleriyle meşgul olduklarından dolayı 
işgücüne katılamadıklarını ortaya koymuştur. Asgari ücrete erişemeyenlerin oranı genelde %17 iken, 
kadınlarda bu oran %25’i aşmaktadır. Asgari ücret düzeyinde veya altında ücret alanların oranı genelde 
%38 iken, kadınlarda bu oran %49’a yükselmektedir. Aynı veya benzer işlerden elde ettikleri gelirler  
bazen erkeklerinkinden önemli ölçüde daha düşük olabilmektedir. Kadınlar, arazi ve diğer mülklerin 
miras ve mülkiyeti ile kredilere, doğal kaynaklara, teknolojiye, mesleki eğitim ve öğretime, bilgi ve 
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yayım hizmetlerine erişim konusunda genellikle dezavantajlıdırlar. Pek çok kadın, örneğin ev işlerinde 
veya güvencesiz koşullarda aile işlerinde çalışmakta, kayıt dışı sektörde istihdam edilmektedir. 
Kadınların yarısı asgari ücret ve daha düşük ücretlerle çalışmaktadır. Bu durum onların yiyecek satın 
alma araçlarını zayıflatıp gıda güvencesini ciddi şekilde tehdit etmektedir. 

Ekonomik ve sosyal gelişme, kalkınma, yoksullukla mücadele nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların erkeklerle birlikte ekonomik faaliyetlere katılımı ile mümkün olabilir. Kalkınma Bakanlığı 
ile dünya Bankası’nın ortak çalışması kadın istihdamındaki 6 puanlık artış, yoksulluğun 15 puan 
gerilemesini sağladığını ortaya koymuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ nın  «Kanun önünde eşitlik» başlıklı 10. maddesinde  kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahip olup, devlet bu eşitliğin hayta geçirilmesi ile yükümlüdür maddesi yer 
almaktadır. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme, 
Kadınların yiyecek hakkından yararlanmaları için elverişli bir ortam yaratmak için gerekli somut 
eylemleri sağlamaktadır. Kadınların gıda hakkından eşit yararlanmasını sağlamak için temel olan işe, 
araziye, krediye, gelire ve sosyal güvenliğe eşit erişimini korumaktadır. Kadınların gıda hakkından tam 
olarak yararlanmaları için, tüm bu yasal hakların uygulanması gereklidir. Kadınların yeterli beslenme 
hakkından yararlanmasını sağlamak için, hem kamusal hem de özel alanda cinsiyet eşitsizliğini 
düzeltmek için çaba gösterilmeli, her şeyden önce kadınların hayatta kalmalarını ve can güvenliğini 
sağlayacak her türlü önlem ivedilikle sağlanmalıdır. 

Gıda hakkı uluslararası hukuk tarafından tanınan bir insan hakkıdır. İlk olarak 1948 “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi”nde ele alınmıştır. “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi” ve “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nde (CEDAW) gıda 
hakkına yer verilmiştir. 1924-1989 Çocuk Hakları 27. Madde, çocukların yeterli bir yaşam standardına 
sahip olma hakkını tanımaktadır. Sağlık hakkıyla ilgili olan 24. Madde, besleyici gıda ve güvenli içme 
suyu sağlanması da dahil olmak üzere hastalıklar ve yetersiz beslenmeyle mücadele için uygun 
önlemleri gerektirir. Gıda hakkını ele alan en son antlaşma, 2008 yılında yürürlüğe giren “Engelli 
Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”dir. Yiyecek hakkı, yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma 
hakkı bağlamında tanınmaktadır.  

Beslenme hakkı aynı zamanda bölgesel anlaşmalar ve ulusal anayasalarla da korunmaktadır. 1996 
yılında üzere Dünya Gıda Zirvesi'nde “Roma Deklarasyonu”nunda, 180 devletin açlıkla mücadele için 
uluslararası politikaları yeniden tanımlanmış ve 2015 yılına kadar yetersiz beslenenlerin sayısının yarıya 
indirilmesi taahhüt edilmiştir. WFS, herkesin yeterli gıda hakkı ve herkesin açlıktan kurtulma temel 
hakkı ile tutarlı olarak güvenli ve besleyici gıdaya erişim hakkını yeniden onaylamış ve ölçülebilir 
taahhütler ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 2012 yılında kabul 
edilen “Aşırı Yoksulluk ve İnsan Haklarıyla İlgili Yol Gösterici İlkeler ”de gıda hakkının korunması yer 
almıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her 
biçimini sona erdirmeyi, başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip 
olmasını hedeflemiştir.  

Bu hedeflerin tamamı ülkemiz içinde geçerlidir. 10. Kalkınma Planı ve Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Yaşam Programında Hedef 2.2'ye yönelik olarak “5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının 
yüzde 7,5’e indirilmesi” hedefine yer verilmiştir. Ancak yetersiz beslenme konusuna politika düzeyinde 
yeterince yer verilmediği ve özellikle tarımsal verimlilik konusunda ilave politikaların geliştirilmesi 
gerektiği kabul edilmiştir.   

Beslenme hakkının da içinde olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri onları imzalayan 
devletleri bağlar.  Bir devlet, "kendi yetki alanı altındaki herkesin yeterli ve güvenli olan asgari temel 
gıdaya erişimini sağlamakla" yükümlüdür. Bu insani bir görev, lütuf ya da politik bir seçimin 
ötesindedir. Yasal bağlayıcılığı, yükümlülükleri ve zorunlulukları bulunur. Beslenme hakkı bedava 
yiyecek dağıtmak değildir. Bir ya da birkaç defaya mahsus yardımlarla çözülebilecek bir sorunda 
değildir. Öncelikle bireylerin kendini onurlu bir şekilde besleme hakkıdır. Hak temelli bir yaklaşımdır. 
Beslenme ile ilgili mevcut kararların ve politikaların yaşamı ve insan onurunu merkeze koyması ve 
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insan hakları yaklaşımına dayanması gerekir. Yoksulluk deneyimleyen insanların “ihtiyaç sahibi” değil, 
“hak sahibi” insanlar olduğunu savunur. Devlet ya da hayır kurumlarının yardım yapması gereken pasif 
özneler algısından, potansiyeline saygı duyulması, fırsat eşitliği sağlanması ve güçlendirilmesi gereken 
aktif hak sahipleri yaklaşımıdır. 

Beslenme hakkı sağlanırken, bireylerin ihtiyaçlarını kendi çabaları ve kendi kaynaklarını 
kullanarak karşılamaları beklenir. Bunu yapabilmek için, kişinin yiyecek üretmesine veya satın almasına 
izin veren koşullarda yaşaması gerekir. Devletler, insanların kendileri ve aileleri için yeterli yiyecek 
üretmek veya tedarik etmek için tüm potansiyellerini kullanabilecekleri elverişli bir ortam sağlamalıdır. 
Bununla birlikte, örneğin silahlı bir çatışma, doğal afet veya gözaltında olmaları nedeniyle insanlar 
kendi imkânlarıyla beslenemediğinde, Devlet doğrudan yiyecek sağlamalı ve gıdaya erişimi garanti 
altına almalıdır.  

En savunmasız gruplara gıda dağıtımının garanti edilmesi, kamu politikalarının yanı sıra gıda 
depolama ve fiyatlarının kontrol edilmesini sağlayan tedbirleri de içerir.  Bunun yanında Devletler, 
yönetimindeki işletmeler veya ordu dahil olmak üzere kamu kurumlarının, örneğin tarım arazilerini 
kirletmek veya yok etmek veya zorla tahliye etmek yoluyla, insanların gıdaya erişimini engelleyemez. 
Bu siyasi muhaliflere gıda yardımının reddedilmesi gibi gıdaya erişimi engelleyen her girişimin yasak 
olduğu anlamına da gelir. 

Devletler, üçüncü şahısların, örneğin, tehlikeli endüstriyel veya tarımsal ürünlerle toprağı, suyu 
ve havayı kirleterek veya madenlerin, barajların otoyollarının veya endüstriyel tarımın önünü açmak 
için yerli halkların atalarının topraklarını tahrip ederek gıda kaynaklarını yok etmelerini önlemelidir. 
Ayrıca Devletler herkesin gıdaya eşit erişim haklarına saygı göstermelerini sağlamak için gıda ile ilgili 
ulusal politikalarını ve programlarını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Gıda politikalarını 
benimserken, Hükümetlerin aynı zamanda ihracat için nakit mahsullere yapılan yatırımları ve yerli gıda 
mahsullerini desteklemeyi dikkatli bir şekilde dengelemesi gerekir. Piyasaya sürülen gıdanın güvenli ve 
besleyici olması da devletin sorumluluğundadır. Devletler bu nedenle gıda kalitesi ve güvenlik 
standartlarını oluşturmalı, bunları uygulamalı, adil ve eşit piyasa şartları sağlamalıdır. Devletler, yerli 
halkların genetik kaynaklar, tohumlar ve fauna ve floranın özelliklerini korumalı ve geliştirmelidir. 
Ayrıca Devletler, daha sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersizi teşvik etme çabalarını desteklemek 
amacıyla, insanları, özellikle çocukları sağlıksız yiyeceklerin reklamlarından ve tanıtımlarından 
korumak için gerekli yasal önlemleri almalıdır.  

Tüm bunlarla birlikte, gıda hakkının tam olarak gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak, toplumun 
insan hakları konusunda bilgilendirmesini, kalkınma ve karar alma sürecine katılma yeteneğini 
güçlendirmesini de gerektirir. 

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri onları imzalayan devletleri bağlar. Uluslararası hukukta 
bunun birçok örneği yaşanmıştır. 2007 yılında Brezilya’da açılan bir davada, mahkemelerinin devletin 
gıda hakkını gerçekleştirememesinin bir örneğini sunar. Bu dava, Maceió’da aşırı yoksulluk içinde 
yaşayan, temel altyapı ve yeterli sanitasyona sahip olmayan, üstelik çocuklarda ciddi beslenme 
yetersizliği görülen yaklaşık 1.500 aileyi kapsamıştır. Bu bölgeye yeterli yardım yapılmamış, özellikle 
toplumu hedefleyen kamu programları yetersiz finanse edilmiştir. Bölgede yaşayan çocukların ve 
ergenlerin başta gıda olmak üzere temel insan haklarına ulaşamamasını talep eden kamu davası 
açılmıştır. Dava sonunda Maceió Yönetimi, çocuk ve ergenlerinin gıda, sağlık ve eğitim haklarını ihlal 
etmekten sorumlu tutulmuş ve dava kazanılmıştır. Beslenme hakkı ile ilgili olarak en çok alıntı yapılan 
davalardan biri de Hindistan’dadır. Racistan eyaletinde 2001 yılında, art arda üç yıl süren kuraklığın ve 
devletin bundan etkilenenlere asgari gıda gereksinimlerini sağlamadaki başarısızlığını takiben, Dava 
Hindistan Yüksek Mahkemesine gelmiştir. Devletin, kuraklıktan etkilenen bölgelerde yiyecek satın 
alamayan veya üretemeyen insanlara yiyecek sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği, yetersiz 
depolama koşulları nedeniyle eldeki fazla tahılın bozulması ve kullanılmamasına neden olunduğu öne 
sürülmüştür. Yargıtay, bol miktarda yiyeceğin mevcut olduğunu, ancak bunun yoksullar arasında 
dağıtımının yeterli olmadığını kabul etmiştir. Mahkeme, aldığı kararla, hükümet tarafından anayasal 
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olarak korunan gıda hakkını yasal haklara dönüştürmüştür.  Kolombiya, Arjantin ve Nepal’ de de benzer 
hukuki davalar halkın gıda hakkı elde edilmesi lehine sonuçlanmıştır. 

Sonuçta beslenme ve yeterli gıda hakkı çok yönlü ele alınması gereken bir konudur ve beslenme 
hakkının farkına varılması, bunun sağlanmasındaki en önemli adımdır. Bu konuda hükümetlerin, siyasi 
otoritelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin yerine getirmesi gereken önemli sorumlulukları 
vardır.  

Adil bir dünya, ancak hakların elde edilmesiyle mümkündür. 
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ADEQUATE NUTRITION and RIGHT TO FOOD 

Doç. Dr. Meltem SOYLU*  

We have undeniable and inalienable rights just because we are human and exist as human beings. 
These are the fundamental rights and freedoms that all people have. All human beings are born free with 
these rights and dignity, and all are equal. States have a primary obligation to protect and promote these 
rights. These rights are not a blessing, but the most basic rights as a necessity of being a human being 
struggled to achieve. 

The right to food has a priority among fundamental human rights. All people, regardless of race, 
color, gender, language, religion, political or another opinion, national or social origin, property, birth 
or other circumstances, have the right to adequate nutrition and food and to avoid hunger. The right to 
nutrition refers to the availability of culturally acceptable nutrients, free from harmful elements, in 
sufficient quantity and quality to meet individual nutritional needs. The right to food encompasses 
regular, continuous, freely accessible, direct or financial procurement, adequate amounts and quality, 
fearless, free and most importantly human dignity. 

The right to adequate nutrition is realized by the physical and economic access of every man, 
woman and child to adequate food at all times. This must be protected. The right to food is inclusive. 
This is not just the right to access a minimum of calories, protein and certain other nutrients, ie not 
starvation. It is the right of a person to have sufficient access to all the nutrients he needs for a healthy 
and active life. 

The basic elements of the right to nutrition are sufficiency, accessibility, availability and 
acceptability. Sufficiency refers to both the quantity and quality of food in terms of food safety and 
nutritional value. The sufficiency also includes cultural or consumer acceptance elements. Accessibility 
takes into account both economic and physical accessibility. Economic accessibility means that an 
individual or a household must have the economic means to supply food without sacrificing other basic 
needs. Physical accessibility means sufficient food is accessible to everyone, including physically 
vulnerable individuals such as infants and young children, the elderly, the disabled and people with 
medical problems. Food should be accessible to both present and future generations. Availability refers 
to the possibilities to be fed directly from the soil or other natural resources or purchased from the 
market, assuming well-functioning distribution, processing and market systems.  

Human rights are universal, indivisible. The Figure shows the right to adequate nutrition and food 
and some other human rights. Human rights are interrelated and one cannot be realized without the other. 
For example, violation of the right to food may prevent the enjoyment of other human rights, such as 
the right to health education or life, and vice versa. Nutrition is a component of both the right to health 
and the right to food. When a pregnant or breastfeeding woman cannot have access to nutritious food, 
she and her baby may be malnourished, even if cared for before and after birth.  

                                                           
* Biruni Üniversity, Faculty of Helath Science, Department of Nutrition and Dietetic, İstanbul. 
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Figure: The right to adequate nutrition and food and some other human rights 

 
If a child with diarrhea cannot access medical treatment, they cannot enjoy the adequate 

nutritional status, even if they have access to food. If individuals do not have access to safe drinking 
water for personal and domestic use, the right to food cannot be realized, like drinking water, food 
preparation, personal and household hygiene cannot be provided. When the basic physical conditions 
such as cooking and storing food cannot be provided in a house, the right to nutrition cannot be used 
sufficiently. Also, when the house rent is too high, people may have to reduce their spending on food. 

The right to food is closely related to the right to education. Hunger and malnutrition negatively 
affect children's ability to learn, or economic difficulties can undermine children's enjoyment of their 
right to education by dropping out of school and forcing them to work instead. Children and adolescents 
suffering from child labor, starvation and malnutrition are often more vulnerable to being included in 
the worst forms of child labor (e.g. child soldiers, child prostitution) to survive, and this also affects 
their right to food. 

Beyond that, individuals need to know how to maintain a nutritious diet and have the ability and 
capacity to produce or obtain food as a livelihood. For this reason, access to education has a very 
important place in enjoying the right to nutrition. 

Employment and social security are often very important means of obtaining food and affect 
access to the right to food. Minimum wages and social security benefits are usually determined by taking 
into account the cost of basic food items in the market. Also, it is important to provide correct 
information for the right to a healthy diet. Ensuring that individuals have access to information and the 
right to information are also important. 

Freedom of association and the right to participate in public administration, especially for the 
most marginalized and excluded, are also important to have their voices heard and to reflect their views 
on food-related public policies to protect their right to food. 
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One thing that should not be forgotten is the prison administrations. These institutions should 
prevent prisoners from starving or developing an illness caused by malnutrition, and provide adequate 
food and drink. In countries where the general population is starving due to a lack of sufficient food, 
people may consider it natural not to provide enough food to prisoners. They argue that law-abiding 
citizens also cannot find enough food. However, when the government takes away their liberty, it also 
undertakes to take care of people properly. This is an obligation to be fulfilled. In cases of food 
shortages, the prison administration should investigate whether it is possible to use the land and land 
belonging to the prison to grow food and to employ prisoners in this job. Malawi is a good example of 
this. 

Meals should be given at equal intervals every 24 hours. As in many countries, it is not an 
acceptable practice to have the last meal of the day in the afternoon and not to give it again until the 
next morning. It should also be ensured that prisoners can eat under suitable conditions. They must have 
their cutlery and be able to keep them clean. Normally, they shouldn't have to eat in their sleeping room. 
Should this be necessary, there should be a private area to eat. Prisoners must have regular access to 
clean water. Such water sources should be separate from those used for toilet and washing purposes. 

Women's right to nutrition is also very important. It plays a central role in the sustainability of 
life, food security and food production. For example, in Sub-Saharan Africa, 80% of agricultural 
workers and food processors are women. Women are often disproportionately affected by hunger, food 
insecurity and poverty, largely as a result of gender inequality and their inability to enjoy social, 
economic, civil and political rights. In many countries, girls are twice as likely to die from malnutrition 
and preventable childhood diseases, and it is estimated that they are nearly twice as likely to suffer from 
malnutrition. Women and girls can be discriminated against at home. In many countries, they consume 
less food than male members of the family due to their lower status. 

In the realization of the right to nutrition, the special nutritional needs of the woman should be 
taken into account throughout her life cycle. Women have specific nutritional needs, particularly 
regarding reproductive health. Violation of the right to adequate nutrition for women of childbearing 
age, including adolescent girls, can lead to life-threatening complications during pregnancy or 
childbirth. Malnutrition of pregnant and breastfeeding women can lead to malnutrition and physical and 
mental disabilities in their children. However, it should not be forgotten that the right to food applies to 
all women. 

Women's health and nutrition are affected not only by physiological conditions but also by the 
status in society, socio-economic and socio-political situation, working environment, family and social 
relations. Violence against women or other practices that violate women's rights can also contribute to 
women's food insecurity. 

The right to education, one of the most fundamental human rights, is a necessary condition for 
women's equality, development and social peace. It also affects women's enjoyment of other rights, 
especially the right to nutrition. Education, first as an individual and then as a means of social change, 
minimizes gender inequality, acts as a key to taking an active role in society, and as a result, makes a 
great contribution to the development of society. Studies show that while the labor force participation 
rate of illiterate women is 15.1%, this rate rises to 72% for higher education graduates. 

Because of discrimination, women are less likely to find a job with adequate conditions. Studies 
have revealed that 54.8% of women cannot participate in the workforce because they are engaged in 
housework. While the rate of those who cannot reach the minimum wage is generally 17%, this rate 
exceeds 25% for women. While the rate of those who receive wages at or below the minimum wage is 
generally 38%, this rate rises to 49% for women. Their income from the same jobs can sometimes be 
significantly lower than that of men. Women are often at a disadvantage in inheritance and ownership 
of land and other property, and access to loans, natural resources, technology, vocational education and 
training, information and extension services. Many women are employed in the informal sector, for 
example, working in housework or family businesses in precarious conditions. Half of the women work 
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for the minimum wage and lower wages. This situation undermines their food purchasing tools and 
seriously threatens their food security. 

Economic and social development, development and fighting against poverty can only be possible 
with the participation of women, who constitute half of the population, in economic activities together 
with men. The joint study of the Ministry of Development and the World Bank revealed that 6 points 
increase in women's employment causes poverty to decrease by 15 points. 

Constitution of Turkey's «Equality before the law» Article 10 is entitled with equal rights for men 
and women, located state agents are obliged by passing haya of the equation. The Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women provides the concrete actions necessary to 
create an enabling environment for women to enjoy their right to food. It maintains equal access to work, 
land, credit, income and social security, which are essential to ensure women's equal enjoyment of the 
right to food. For women to fully enjoy their right to food, these legal rights must be implemented. To 
ensure that women enjoy their right to adequate nutrition, efforts should be made to correct gender 
inequality in both the public and private spheres, and above all, all measures that will ensure the survival 
and safety of life for women should be taken urgently. 

The right to food is also protected by regional treaties and national constitutions. In 1996, in the 
"Rome Declaration" at the World Food Summit, the international policies of 180 states to combat hunger 
were redefined and it was committed to reducing the number of malnourished people by half by 2015. 
The WFS reaffirmed everyone's right to safe and nutritious food, consistent with everyone's right to 
adequate food and everyone's fundamental right to starvation, and set measurable commitments. The 
“Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights” adopted by the United Nations Human 
Rights Council in 2012 included the protection of the right to food. The “Sustainable Development 
Goals” aimed to end all forms of hunger and malnutrition by 2030 and to ensure that all people, 
especially children, have sufficient nutrition throughout the year. 

All of these goals are valid in our country. In the 10th Development Plan and Healthy Nutrition 
and Active Life Program, the target of "reducing the stunting rate to 7.5 percent in children under the 
age of 5" has been included in goal 2.2. However, it has been acknowledged that the issue of insufficient 
nutrition is not covered sufficiently at the policy level and additional policies should be developed 
especially on agricultural productivity. 

International human rights conventions, including the right to food, hold them responsible. A state 
is obliged to "ensure that everyone under its jurisdiction has access to adequate and safe food." This is 
a human duty, not a blessing or a political choice. It has legal obligations and obligations. The right to 
feed is not to distribute free food. It is not a problem that can be solved with one or more help only. First 
of all, it is the right of individuals to feed themselves with dignity. It is a rights-based approach. Current 
decisions and policies regarding nutrition are based on human dignity and should be based on human 
rights. He argues that people who experience poverty are not “needy” people but “rightful” people. It is 
not the perception of passive subjects that the state or charities need to help. Being respectful, providing 
equal opportunities and being active right holders that need to be strengthened. 

While ensuring the right to nutrition, individuals are expected to meet their needs by using their 
resources. To do this, one must live in conditions that allow one to produce or buy food. States should 
provide a favorable environment in which people can use their full potential to produce or supply 
sufficient food for themselves and their families. However, when people cannot be fed by their means, 
for example, due to an armed conflict, natural disaster or being in detention, the State must provide food 
directly and ensure access to food. 

Food distribution to the most vulnerable groups should be guaranteed, and measures should be 
taken to ensure food storage and price control in public policies. 
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Also, States may not deny people access to food, for example by polluting or destroying 
agricultural land or forcibly evacuating, by businesses or public institutions, including the military. This 
also means that refusing food aid to political opponents is also prohibited.  

States must prevent hazardous industrial or agricultural products from contaminating soil, water 
and air. They should not destroy the lands of indigenous peoples and destroy their food resources by 
building mines, dams and highways to pave the way for industrial agriculture. Also, States should 
regularly review their national policies and programs on food to ensure that everyone respects their right 
to equal access to food. As governments adopt food policies, they must carefully balance investment in 
cash crops for exports and supporting domestic food crops. It is also the responsibility of the state to 
ensure that the food available in the market is safe and nutritious. Therefore, governments should 
establish and implement food quality and safety standards, and ensure fair and equal market conditions. 
States should protect and develop the genetic resources, seeds and characteristics of fauna and flora of 
indigenous peoples. Also, States should take the necessary legislative measures to protect people, 
especially children, from the advertising and promotion of unhealthy food, to support efforts to promote 
healthier eating and physical exercise. 

In addition to all these, for the full realization of the right to food, the public should be informed 
about human rights and the ability to participate in the development and decision-making processes 
should be strengthened. 

International human rights conventions are the responsibility of the states that have signed them. 
Many examples of this have been experienced in international law. A lawsuit filed in Brazil in 2007 is 
an example of the state's inability to realize the right to food. This case involved approximately 1,500 
families in Maceió living in extreme poverty, lacking basic infrastructure and adequate sanitation, and 
with severe malnutrition in children. This region has not been given enough assistance and public 
programs are under-financed. A public lawsuit was filed for the children and adolescents living in the 
region not having access to basic human rights, especially food. At the end of the case, the Maceió 
Administration was held responsible for violating the rights of children and adolescents to food, health 
and education, and the case was won. One of the most cited cases regarding the right to food is in India. 
In 2001, following a three consecutive year of drought in the state of Rajasthan and the failure of the 
state to provide minimum food requirements to those affected, the case was brought to the Supreme 
Court of India. It has been argued that the state does not fulfill its obligation to provide food to people 
who cannot purchase or produce food in drought-affected areas, and that excess grain is spoiled and 
unused due to insufficient storage conditions. The Court of Cassation accepted that abundant food was 
available, but its distribution among the poor was insufficient. With its decision, the court transformed 
the constitutionally protected right to food by the government into legal rights. Similar legal cases in 
Colombia, Argentina and Nepal have resulted in favor of obtaining the right to food of the people. 

After all, the right to nutrition and adequate food is an issue that needs to be addressed from 
multiple perspectives, and the realization of the right to nutrition is the most important step in achieving 
this. Governments, political authorities, non-governmental organizations and individuals have important 
responsibilities in this regard. 

A fair world is only possible by obtaining the right. 
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PANDEMİYE KARŞI BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR! 

Seyfettin ASLAN * 

Küresel salgın COVID-19’un hızla yayılmasıyla birlikte 11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmiş; 
ardından da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Kriz Koordinasyon masası kurup, süreci yakından 
takip ettik. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi çok hızlı hareket ederek, Koronavirüs’e karşı 
yapılması gerekenleri yaptık ve alınacak önlemleri aldık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karar/görüşleri 
ve danışman hocalarımızın önerileri doğrultusunda hareket ettik. 

Bu süreçte gerek karantina yurtlarında gerekse vatandaşlarımızın yoğun kullanım noktalarında 
farkındalığımızı ve çabalarımızı en üst seviyeye çıkardık. 

Hizmet binalarımızda ateş ölçümü ve son dönemde HES takibi yapan elektronik sistemlerle hem 
ateş ölçümü hem de HES kodu takibi yapıyoruz. Çalışanlarımızda esnek mesai ve uzaktan çalışma 
yöntemi aynı zamanda dönüşümlü saatlerde mesai başlattık. 

Pandeminin ilanı sonrasında 3 Ambulansımızı Valilik İl Sağlık emrinde kullanılmak üzere teslim 
ettik. 

Nerede İhtiyaç Varsa Orayı Dezenfekte Ettik! 

Attığımız öncelikli adımlardan biri de, EGO otobüsleri, Raylı sistemler (Metro/Ankaray) özel 
halk otobüsleri, dolmuş, taksi gibi toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemleri yaptık. Önceleri gün 
sonu yapmış olduğumuz dezenfeksiyonu, salgının hızla yayılması nedeniyle mümkün oldukça sık sık 
yaptık. 

Böylece salgın güvenliğini ve korunma önlemlerini artırdık.  

Halkımızın yoğun olarak kullandığı kamu kurumları, Kuvvet Komutanlıkları ve Askeri Birlikler, 
Üniversiteler, Adliyeler, Hastaneler, gibi yerleri 7/24 esasına göre dezenfeksiyon işlemi yaptık. Ayrıca 
Esnaf Odaları (Berber ve Kuaförlerin açılması 11 Mayıs 2020, Lokanta ve Kafelerin açılması 01 Haziran 
2020) Noterler, Hukuk büroları ve diğer meslek odalarını da 7/24 esasına dayalı olarak dezenfekte ettik. 

Salgının ilk gününden itibaren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ederken; 

Uçkun ve sinek sivrisinek mücadelesini aksatmadan devam ettirdik. Daha iyi bir yöntem olan 
fiziksel mücadeleyi ön planda tutmaya çalıştık. 

BU BÖLGELERİN TAMAMINDA COS coğrafi otomasyon sistemi aracılığıyla JİT alanlarını 
tek tek takip ettik. 

230 Personel 57 Araç 1958 JİT alanı 318.000 Hektar alan kontrolümüz altındadır. 

Maske Ve Dezenfektan Dağıttık! 

Vatandaşın maske, el ve yüzey dezenfektanı bulmakta zorlandığı salgının başlangıcında, talep 
eden bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla esnaflarımıza ulaştırdık. ASKİ tarafından üretilen 880 bin 
LT Sodyumhipoklorit Yer / Yüzey dezenfektanını halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Halen de 
dağıtmaya devam ediyoruz.  

 Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren yaklaşık 45 milyonu aşkın maskeyi bir taraftan 
üretip; yetişmediği noktada da satın alma yöntemiyle Ankara halkımıza ulaştırdık. 
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Başkentlilerin özellikle bu yoğun dezenfeksiyon çalışmalarımıza ve halk sağlığını korumaya 
yönelik önlemlerimize güveni tam oldu. Biz büyükşehir belediyesi çalışanları olarak bu güveni korumak 
ve boşa çıkarmamak için 7/24 sahadayız.  

Toplum sağlığı için çalışmalarımızı ve dezenfeksiyon işlemlerimizi aralıksız olarak 
sürdürüyoruz. 

Kamuoyunu Düzenli Olarak Bilgilendirdik! 

Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve diğer kamu kurum kuruluşlarında farkındalığı arttırıp 
gerekli tedbirlere dikkat çekmek üzere 6 yayından oluşan videolar hazırlatıp halkın yoğun kullandığı 
toplu ulaşım araçlarında ve kent ekranlarında yayınlanmasını sağladık. Metro Ankaray EGO otobüsleri 
ile kent ekranlarında bu videoları yayınladık hala da devam ediyoruz. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, yaklaşık 300 bin aileye gıda 
desteği, 50 bin kişiye maddi destek, 3 bin Özel Toplu Taşım aracına yakıt desteği, 13 bin esnafa destek, 
COVID (+) pozitif hastalardan 26 bin kişiye sıcak yemek/kahvaltı verdi. Ramazan ayında “İftarver” ile  
500 bin sofrayı sıcak aş ile buluşturduk. Ardından “Suver” ile 70 bin ailenin su faturasını ödedik. 
‘’Afiyetver’’ ile 150 bin aileye kavurma paketi ulaştırdık. 

Özetlemek gerekirse Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hiç kimsenin yatağa aç girmesine 
gönlümüz razı olmadı. Elimizden ne geldiyse yaptık ve “alan elin veren eli görmediği” tamamen insani 
bir yardım sistemi kurduk. Pandemi sürecinde Başkanımız Mansur Yavaş ile özdeşleşen “iyilik 
bulaşıcıdır” mottosu, işte bu çalışmaların temel hareket noktası oldu. 

Sağlık çalışanları unutmadan elimizden gelen tüm yardımı yaparak hem 3 merkezde konaklama 
imkânı sağladık hem de sabahları hastaneler önünde sıcak bir çorbayla güne başlamalarını sağladık. 

Amacımız, hiç kimsenin yatağa aç girmediği, herkesin karnının doyduğu, eğitim için gerekli 
internet alt yapısını aldığı bir sistem kurmaktır. Bunu da Ankaralıların ve bütün Türkiye’nin desteğiyle 
yaptığımıza inanıyoruz. 

Pandemi sürecinde maske dağıtımından hastanelerden tıbbi atık bertarafına kadar tüm süreç 
kontrol ve denetimizi altında en iyi hizmeti Ankara halkımıza sunmak üzere halen çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı 
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UNION IS STRENGTH AGAINST PANDEMIC! 

Seyfettin ASLAN* 

A pandemic was declared on March 11, 2020, following the rapid spread of the global outbreak 
COVID-19; then, as Ankara Metropolitan Municipality, we established a Crisis Coordination Desk and 
we closely followed and monitored the process. As the public knows very well, we acted very quickly, 
we took the necessary measures and precautions against the coronavirus. We acted in line with the 
decisions/suggestions of the Science Committee of the Ministry of Health and the suggestions of our 
advisors.  

During the process, we raised our awareness and efforts to the highest level both in dormitories 
used to quarantine susceptible and infected people and in focal points public uses intensively. 

In our service buildings, we measure body temperatures of individuals and, also, we verify “HES” 
codes of individuals with the help of recent electronic systems. We started to allow flexible working 
hours and telecommuting for our employees, while, at the same time we established a rotating shift 
schedule to limit the number of people working in an office area. 

After the announcement of the pandemic, we delivered three ambulances from our fleet to be used 
under the command of the Governorship Provincial Health Unit. 

 

We Disenfected Where It Is Needed! 

One of the primary steps we took is the disinfection of public transportation vehicles including 
EGO buses, Rail systems (Metro/ANKARAY), buses, minibuses and taxis. We started to disinfect 
public transportation vehicles at the end of each day. However, as the spread of the pandemic increased 
rapidly, we started to disinfect these vehicles as often as possible during the day.  

Thus, we increased epidemic safety and prevention measures.  

We disinfected places that are used extensively by our people, such as public institutions, Military 
Departments and Military Units, Universities, Courthouses, Hospitals, on a 24/7 basis. In addition, the 
Association of Craftsman reopening of Barbers and Coiffeurs on May 11, 2020, reopening of the 
Restaurants and Cafes on June 1, 2020) Notaries, Law firms and other professional chambers, were 
disinfected on a 7/24 basis. 

While our cleaning and disinfection efforts continue from the first day of the epidemic;  

We continued to fight against flies and mosquitos without any interruption. We tried to prioritize 
physical fight, which is a better method. 

IN ALL OF THESE REGIONS, we tracked the JIT areas one by one through the ''COS'' 
geographic automation system. 

230 Personnel, 57 Vehicles, 1958 JIT areas and 318.000 Hectares area are under our control. 

                                                           
* Ankara Metropolitan Municipality Health Affairs Department 
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We Distributed Mask And Disinfectant Liquid! 

At the beginning of the epidemic, while it was hard to find masks, hand and surface disinfectants, 
we delivered these supplies to all craftsmen, public institutions and organizations that requested them. 

We distributed 880 thousand litres of Sodium Hypochlorite Floor/Surface disinfectant produced 
by ASKI to our people free of charge. We continue to distribute. 

From the beginning of the pandemic process, we produced more than 45 million masks and 
support the supply of masks by purchasing additional masks where it is needed and, then,  we distributed 
these masks to the people of Ankara. 

The citizens of the capital have full confidence in our intensive disinfection efforts and our 
measures to protect public health. As Metropolitan Municipality employees, we are on the field 24/7 to 
maintain and strengthen this trust. 

We continue with our efforts and disinfection processes for public health without interruption. 

We Informed The Publıc Regularly! 

We prepared videos consisting of six broadcasts to raise awareness and draw attention to the 
necessary measures as Ankara Metropolitan Municipality collaborating with other public institutions. 
These videos were broadcasted on public transportation vehicles and screens placed in squares and 
public gathering points. We broadcasted these videos in the Metro, Ankara, EGO buses and city screens, 
and we continue. 

Ankara Metropolitan Municipality provided food support to approximately 300 thousand 
families, financial support to 50 thousand people, fuel support to 3 thousand private-public 
transportation vehicles, financial support? to 13 thousand craftsmen, hot meal/breakfast to 26 thousand 
people from COVID (+) positive patients, in accordance with the understanding of social municipality. 
In the month of Ramadan, we brought 500 thousand tables with a hot meal with "IftarVer". Then we 
paid the water bills of 70 thousand families with "SuVer". We delivered fried meat packages to 150 
thousand families with "AfiyetVer". 

To summarize, as Ankara Metropolitan Municipality, we did not want anyone to go to bed hungry. 
We did whatever we could and established a completely humanitarian aid system in which "the hand 
that takes does not see the hand that gives". The motto "goodness is contagious", which was identified 
with our Mayor Mansur YAVAŞ during the pandemic, became the main starting point of these efforts. 

Without forgetting the healthcare professionals, we provided accommodation opportunities in 
three centres and made them start the day with a hot soup in front of the hospitals. 
We aim to establish a system where everyone has access to nourishment, and also receives the necessary 
internet infrastructure for education. We believe we achieved that with the support of the Ankara citizen. 

The entire process from mask distribution to medical waste disposal in hospitals is under our 
control and supervision; our efforts are continuing to provide the best service to our citizens of Ankara 
in the pandemic. 
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DOĞA – TARIMSAL ÜRETİM VE SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Hüseyin SERDAR*  

Kutsal olan ve hayat veren doğaya saygıyla! 

Uyulacak tek anayasa doğanın anayasasıdır! 

Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır! 

İnsanın yasaları doğaya göre, ekonominin kuralları insana göre oluşturulmalıdır. 

Eğitim doğanın dengesini ve sürdürülebilirliği, tüm canlıların yaşama hakkı ve mutluluğu, 
insanlığın mutluluğu ve birliği için, ayrıca üretim için olmalıdır. 

Üretim kar için değil ihtiyaç için doğaya en az zararla ve ölçülü olmalıdır. 

İnsan doğanın hakimi değil parçası olmalıdır. 

İnsan doğaya hizmet için vardır zarar için değil. 

Merhaba Yaptığınız her şey evrenin hayrına olsun. Mantralarımızdan sonra Sunumuma Hubert 
Reeves in güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki: “İnsan en deli canlı türüdür. Görünmez bir 
tanrıya tapar, gözler önündeki doğayı ise katleder.  Farkına varmaz ki katlettiği bu doğa taptığı o 
görünmez tanrının kendisidir.” Şahsım Hüseyin Serdar Tanal. Antalya Elmalı Akçaeniş köyünde 50 
yıldır çiftçilik yapıyorum. Konvansiyonel- endüstriyel tarımın sürdürülemez olduğunu, bir cinayet  - 
vahşet –bir insanlık ve doğa suçu olduğunu, bir soykırım olduğunu yıllar önce algılayarak ciddi bir 
gelirden feragat edip, doğayı kirletmemek, biyolojik çeşitliliğe zarar vermemek, üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak, az ama haklı bir kazanç ve sağlıklı olmak için( hastalıkların bu kadar 
artacağından emindim ) 25 yıl önce ekolojik tarım ve hayvancılığa geçtim. Son 20 yılı ekolojik ürün 
sertifikalı. Tamamen yerel atlık tohumlarla üretim yapıyorum. Tohumların korunması için büyük çaba 
harcıyorum. Bir çevre gönüllüsü ve eylemcisi, bir “doğaperestim” Kendimi doğaya adadım. Ekolojik 
tarım ve ileri safhalarını ( Fukuoka doğal tarım, Shumei doğal tarım, perma kültür vs.) doğanın ve 
insanlığın kurtuluşu olarak görüyorum ve yaygınlaşması için mücadele ediyorum. Bu hedef benim 
ibadetim, yaşam amacım ve bu yaşamdaki görevim. Sürdürülebilirlik kısaca kendi ihtiyaçlarımızı 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek, üretim ve çeşitliliğin devamını 
sağlamak olarak tarif edilir. Şahsım kısaca denge olarak algılıyorum. Doğanın sürdürülebilirliği doğayı 
tahrip etmemek hava ve su döngüsüne ve diğer tüm döngülerine dengelerine saygı duymaktır.  

Oysa bugün ülkemize ve dünyamıza baktığımızda sürdürülebilirlikten çok uzakta hızla bir yok 
oluşa doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu konuda İspanyol Doğa bilimcisi Jaguuin Arauja şöyle der : 
“İnsanların bilincine hitap etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok, aşırılığı bırakın, kontrolsüz bir 
spekülasyon her şeye egemen. Her şeyi doğaya göre çok pahalıya mal ediyoruz. Dünyanın verdiğinden 
fazlasını istemeyelim. Tüketicilik aşırı olmamalıdır. Ekolojik felsefe borçlu olmamaktır. Gezegene 
borçlu kalınmaz. Biz gelecek kuşakların haklarını yiyip onları açlığa mahkûm ediyoruz”. Bilim 
insanlarının belirttiğine göre; Dünyanın kendini yenileme kapasitesine göre Dünyada en Fazla 500 
milyon insan olması gerekmektedir. Oysa insan nüfusu tam 16 kat fazladır. Ayrıca insanların çoğunun 
yaşama biçimi olarak doğadaki ayak izi çok yüksektir. Havadan başlarsak Aşağılık kapitalist sistemin 
doymak bilmeyen kar hırsı, manipülasyonlarının kabul görmesiyle atmosfere doğanın temizlediğinden 

                                                           
*Tanal, DBB üreticisi (Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı)  



 

  38 

fazla 7 milyar ton karbon dioksit göndermekteyiz. Ozon tabakasındaki delik büyüyor. Dünya hızla 
ısınıyor. Sulardaki biyo çeşitliliğin yarısından fazlasını kaybettik. Karaya bakarsak Yine biyo çeşitlilik 
korkunç bir hızla yok oluyor ormanlar ve yeşil alanlar hızla yok oluyor. Bir insanın ihtiyaçlarını 
karşılamak için yılda ortalama 7 ağacı yok ettiği bilinmektedir , bu azaltılmalı hatta bitirilmeli ve bundan 
fazla ağaç dikilmelidir.Topraklara bakarsak, Yapılaşma, sanayileşme, erozyonla büyük miktarlarda 
tarım alanını kaybetmekle birlikte kalan topraklarıda endüstriyel tarımla, sentetik gübre, tarım zehirleri, 
ot ilaçları, aşırı işleme ve sulamayla çoraklaştırıyoruz. Bilim insanlarınca Dünyada her 5 dakikada 1 
dekar toprağın üretim dışında kaldığı dile getiriliyor. 

Toprağın sürdürülebilirliğinde en önemli konu toprağın organik madde miktarı ve PH sıdır. Adına 
İnsan denen ama felsefi anlamda insan olmayı başaramamış doğanın kanser hücreleri olan tehlikeli tür 
kimyasal çağa geçmeden önce topraklardaki Org. Madde miktarı % 60 – 90 arası iken bu gün ülkemizde 
endüstriye tarım yapılan topraklarda % 0,6 civarındadır yani alt eşik. Oysa bir toprağın canlı olması, 
verimli ve üretimin sürdürülebilirliği için Toprakta En az % 3 – 4 organik madde olmalıdır. Daha aşağı 
oranda olan topraklar bilim insanlarınca ölü kabul edilir. Ayrıca aşırı ve bilinçsiz sentetik gübre 
kullanımı, aşırı sulama ve işleme ile toprakların PH sı 8 in üzerindedir alkalidir sağlığını yitirmiştir. 
Çiftçinin bilinçsizliği ve imkansızlığı toprağı tükenmez bir varlık olarak görüp ona sürekli doping 
yaparak kazanç elde etmek istemesi toprakları çoraklaştırmaktadır. Bu konuda Dünyanın en büyük 
filozofu Karl Marx Şöyle der : “ Üstelik kapitalist tarımdaki her gelişme yalnız emekçiyi değil, toprağı 
soyma sanatında da bir ilerlemedir, belli bir zaman için toprağın verimliliğinin artmasındaki her 
ilerleme, aynı zamanda bu sonsuz verimlilik kaynağının mahvedilmesine doğru bir ilerlemedir”.   Bilim 
dünyanın en zengin toprağının kimyasal gübreye en fazla 50 – 60 yıl dayanabildiğini göstermiştir.  Bu 
hesaba göre ülkemizdeki endüstriye tarım yapılan toprakların 10 – 13 yılık bir ömrü kalmıştır. Ayrıca 
kimyasal tarım toprağın su tutma kapasitesini de düşürür. Oysa bir dekar topraktaki organik madde 
miktarını %1 arttırdığımızda 10 ton fazla su tuttuğu bilinmektedir. Bu kuraklığa karşı son derece 
önemlidir. Ayrıca ekolojik tarım yapılan bir toprak kimyasal tarım yapılan bir topraktan %27 daha 
karbonu bünyesine bağlar tutar. Buda küresel ısınma açısından son derece önemlidir. Kimyasal tarım 
dünyadaki yaşamı borçlu olduğumuz, bilim insanların “gerçek melekler onlar” dediği topraktaki 
bakterileri öldürmektedir. Oysa topraktaki organik maddeyi arttırdığımızda bu bakterilerin sayısı 
artmakta topraktaki azotu ve diğer maddeleri çözmekte bitkiler bundan yararlanmakta ve gübrelemeye 
gerek kalmamaktadır. Organik gübreler ve toprak düzenleyiciler bizzat devlet tarafından çiftçiye 
ücretsiz olarak dağıtılmalıdır bu hayati bir zarurettir. Toprağın organik maddesini arttırmanın ne denli 
zor ve maliyetli olduğunu 25 yıllık ekolojik üretici olarak en iyi bilenlerdenim.  Ülkemizde tarımın 
ekonomiye katkısı %27 civarında iken bütçeden aldığı pay %1 dir. Dünyada da İnsanların %72 – 75 ini 
küçük çiftçiler- işletmeler doyururken gelirden aldığı pay %22 dir. Ülkemiz çiftçisi Dünyanın en pahalı 
girdilerini kullanan ve en az destek alan en fazla sömürülen çiftçisidir. Geçmişte Ecevit hükümeti 
döneminde Tarıma destek GSMH nın %1 inden az olamaz kanun hükmü olmasına rağmen 19 Yıllık 
AKP iktidarında bu desteğin yarısı bile çiftçiye verilmemiştir. Tarımda kullanılan bir girdi üreticisinden 
çiftçiye gelinceye kadar %300 fiyat farkına; Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri üreticiden tüketiciye kadar 
%498 fiyat farkına ulaşabilmektedir. Bir gıdaya ödenen 100 liranın ancak %7 – 9’u üreticiye ulaşmakta 
kalanı aracılarda kalmaktadır. Endüstriye tarım sadece doğanın ve üretimin sürdürülebilirliği açısından 
değil; aynı zamanda sağlığın sürdürülebilirliği açısından da bir facia ve vahşettir. Genleriye oynanmış 
ve hibrit tohumlarla kimyasal gübre, tarım zehiri ve ot ilacı kullanılarak üretilen, raf ömrü uzatılmış, 
işlenen bir gıda; gıda değildir. Onunla beslenen hayvan ve insanların gıda ihtiyacını karşılamadığı gibi 
(karınları tok olsa da hücreleri açtır) onları yavaş yavaş (kronik zehirlenme) bazen de hemen (akut 
zehirlenme) şeklinde zehirleyerek hasta etmekte ve öldürmektedir. Endüstriyel tarımda yaygın olarak 
kullanılan Nitrat toprakta Nitrite insan vücuduna girince Kanser yapma özelliği bilinen Nitrozaminlere 
dönüşür. Kanın hücrelere oksijen taşımasını engeller. Bilim İnsanları hastalıkların %80 ninin hatta 
bazıları %99 unun kötü gıdalardan kaynaklandığını söylemektedir. Nitrat havada nitrik okside 
dönüşerek ozon tabakasını delmektedir. Yeraltı sularında olması gerekenin makul değerlerin kat be kat 
üzerinde nitrat vardır. Kanser, Diyabet, hiper tansiyon ve kalp hastalıkları çok artmış yaşam kalitesi ve 
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süresi düşmüştür.  Sağlık giderleri korkunç boyutlarda artmıştır. Sosyal güvenlik sistemi çökecek evreye 
gelmiştir. 

 Çözüm Ekolojik tarım ve ileri aşamalarıdır. Bugün Dünyadaki Ekolojik üretim alanı genele göre 
%1,4 Ülkemizde %1,7 dir. Ülkemizde üretilen ekolojik ürünlerin %95 i ihraç edilmektedir. Bir kişinin 
yılda ekolojik ürüne ödediği para Avrupa ortalaması 400 Euro, Almanya 590 euro, İsviçre 650 Euro 
iken bu rakam Türkiye de 1,5 Euro dur. Çiftçiden aracısız doğal ürün alan insanların oluşturduğu 
topluluğa gıda topluluğu bu organizasyona da “Halk destekli tarım hareketi” diyoruz. Bu oluşum 4 ayak 
üzerine kuruludur. Kullanıcı biz ona tüketici değil “yarı üretici – türetici diyoruz” 1 – Ürünü kimden 
aldığını hangi girdilerle ve yöntemlerle üretildiğini bilir. 2 – Aracısız aldığı için neredeyse 
konvansiyonel ürünle aynı fiyata veya az bir farkla alır. 3 – aracısız aldığı için o gıdaya ödediği ücret 
aracıya değil temiz – kalıntısız – sağlıklı – gerçek gıda üreten üreticiye gider üretimin 
sürdürülebilirliğini kalitesinin ve miktarının artışını sağlar. 4 – Dolaylı olarak doğanın korunmasına 
katkı sağlar.  

Dünyaya baktığımızda ABD de 4 000, Japonyada 3 000, Fransa da 1 600 gıda topluluğu ve 
sayıları yüz binlerle ifade edilen üye sayısı mevcuttur. Türkiye’deki ilk gıda topluluğu şahsımın da 
kurulmasına ilham kaynağı olduğu Doğal besin – Bilinçli beslenme grubudur. Bugün gıda toplulukların 
sayısı 50 ye yaklaşmakla birlikte Üye sayısı ve aktif üye sayısı açısından sayı çok yetersizdir. 

 Dünyada hiçbir ekolojik tarım hareketi devlet desteği olmadan gelişmemiştir. Çünkü ekolojik 
tarım ilk yıllarda çok fazla doğal girdiye ve emeğe ihtiyaç duyulan ve üretimi doğanın verdiği miktar 
olan bir üretim şeklidir. Bilimsel- sosyal – halkçı – milli tarım ve çevre politikaları uygulanan ülkelerde 
devletler ekolojik tarıma büyük destek vermekte ”  Hem doğayı korurum, hem halkım hastalanmaz, iş 
kaybım olmaz, hem de sosyal güvenlik sistemim zarar görmez” diye düşünmektedir. Çiftçi girdilerinden 
KDV, ÖTV gibi vergiler almayıp, hayvan işletmelerinden elektrik ve su parası almamakta üstelik dekar 
başı 25 – 50 Euro destek vermektedir. Ülkemizde böyle uygulamalar olmamakla birlikte geçmişte bana 
göre sadaka oranında verilen, dekara kuru mahsulde 10 lira, sebze ve meyvede 70 lira olan destek 2020 
yılında kaldırılmıştır. 2021 yılında DİTAP sistemine girmek koşuluna bağlanmıştır. Yaşamın ve 
üretimin olmazsa olmazı yerel atalık tohumların satışını Dünyada yasaklayan tek ülke Türkiye dir. 

1970li yıllarda yüksek ziraat mühendisi bir şahıs Türkiye için: “Toprakları aç, hayvanları aç 
insanları aç ülke “terimini kullanmıştır. Topraklarımızda organik maddenin bolluğunun yanında Toprak 
PH sı Nötr yani 5,5 – 7 arasında olmalı ayrıca toprakta dengeli bir şekilde yetiştirilecek bitkiye göre 
değişmekle birlikte yeterli miktarda büyük elementler doğal Azot – Fosfor – Potas. Ara elementler 
kalsiyum, magnezyum ve kükürt ayrıca 26 tane 16’sı olmazsa olmaz olan küçük element demir, çinko, 
bakır, bor, molibden, iyot vs. bulunmalıdır. Bunların olduğu toprak zengin ve sağlıklı bu toprakta yetişen 
bitki ve hayvanlarla beslenen insan sağlıklı olabilir. Formül “Sağlıklı toprak – Sağlıklı bitki ve hayvan 
– Sağlıklı insan” olmalıdır. Ama mevcut durum “Kirli, zayıf, hasta toprak, zehirli zayıf hasta bitki ve 
hayvan- hastalık koleksiyoncusu ilaç bağımlısı hasta insan” şeklindedir.  Bu iş işe son derece masraflı 
ve zor bir iştir devlet desteği olmadan aracı ortadan kaldırılıp çiftçi çok para kazanmadan ve toprak 
zenginleştirme “ÇİFTÇİNİN KEYFİYETİNE BIRAKILMADAN” mümkün olabilecek bir iştir. Ya da 
bilinçli türeticinin talebi ve desteğiyle olabilir. 

İnsanın sağlıklı olabilmesi için organlarının ve sistemlerinin ihtiyacı olan doğal gıdaya vitamin 
ve minerallere ihtiyaç vardır bu da ancak atalık yerel tohumla doğal girdilerle zenginleştirilmiş temiz 
dengeli ve sağlıklı bir toprakta yetişen gıdayla olur. Haftada toprak kaynaklı 40 maddeyi vücuduna 
beslenme yoluyla alan insanın hastalanmadığı hekim ve beşer eczane ilaçlarına vitamin ve gıda 
takviyesine ihtiyacı olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu konuda tohum emekçisi ve aktivisti 
Eyüp Korkmaz’ın Güzel bir sloganı vardır : “Gıdalarınız sağlıklı ise ilaca gerek yok – gıdalarınız sağlıklı 
değilse ilacında faydası yok” Şahsım 58 yaşındayım Yoğun çalışma tempom, yüksek farkındalıklı, ( 
ülkenin ve dünyanın gidişatına adeta saçını başını yolan bir insan olarak ) duyarlı kişiliğime rağmen 25 
yıldan beri ekolojik beslenmemin sonucu olarak şu ana kadar 39etabolik bir rahatsızlığım olmadı, kan 
değerlerim normal değerlerde, organlarım ve sistemlerim yüksek verimle çalışıyor.  
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 Hiçbir zaman bilimi rehber edinmeyen, değerlerinin farkına varmayan, korumayan Atatürk’ten 
sonra Dünyada belki de en kötü yönetilen dünyanın en iyi iklim koşullarına, en iyi gen kaynaklarına, 
bilgeliğine sahip, yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin ama bir o kadarda şanssız coğrafyamızda tüm 
değerlerimizi hızla tüketmekteyiz. Hızla çölleşmekteyiz su kaynaklarımızı, topraklarımızı kirletmekte 
ve yok etmekteyiz. Bu şanssız ülkede lükse, israfa, dine harcanan ve betona gömülen, vergilerimizle bu 
ülkenin doğası korunup, atalık tohumları yaşatılıp, ağaçlandırılıp, yeşil alanları arttırılıp topraklarının 
organik maddesi yeterli seviyeye getirilip, verimi doğal yöntemlerle arttırılıp, tamamında ekolojik tarım 
ve ileri aşamalarıyla üretim yapılıp, tüm halkı ekolojik beslenebilir. Gıdada eskiden olduğu gibi kendine 
yeten gıda güvenliği ve bağımsızlığı olan bir ülke olabiliriz. Doğanın ve tarımsal üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz. Üstelik sağlık harcamalarını 8 – 10 yılda çok düşük rakamlara 
indirebiliriz. 

Ama gerçekçi olmak gerekiyorsa bugün tam tersi bir yol izlenmektedir. Sistem insanlar 
hastalansın sektör kazansız şeklindedir. Ekolojik tarımın gelişimi sadece bilinçli türeticinin ve gıda 
topluluklarının ve üye sayısının artmasına bağlıdır.  Talep artarsa birçok üretici ekolojik üretime 
geçebilir. Böylece biyo çeşitlilik ve doğa korunup tarımda sürdürülebilirlik bir nebze olsun hız 
kazanabilir. Aksi halde hazırdaki ekolojik üreticiler bile üretimden kopabilir, gidişat buna doğru 
gitmektedir.   Bu konuda ilk olarak farkındalığın hekimlerden ve bilim insanlarından gelmesi gerekir. 
Sürdürülebilirlik öncelikle antikapitalist siyasi bir mücadeleyi gerektirir. Kapitalist sistemin tanrısı 
paradır ona her şeyi kurban eder başta da doğayı. Kapitalizm yenilmedikçe doğayı kurtaramayız. Latin 
Amerikalı bir lider:” Ya kapitalizm bitecek ya da doğa” demiştir. Bugün dünyada kapitalist olmayan, 
anayasasının birinci maddesi “doğayı koruma” olan ve %100 ekolojik tarım yapan ve aidiyet duyduğum 
tek ülke Küba’dır.  Saygılarımla. 
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YEREL GIDA AĞLARI ve GIDA GÜVENCEMİZ 

Yasmin MERT* 

Şehirli bir tüketiciyken köyde üretici ve tüketici olmak. 

Her zaman daha fazlasını ve en iyisini elde etme çabası, ihtiyacımızdan fazlasını bilinçsizce 
tüketme ve depolamaya neden olmuştur. 

Bilinçsiz tüketimin altında yatan nedenlerden birinin yediklerimizin bizi tatmin etmemesinden 
kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece yemek için yiyoruz. Tatmin olmadığımız için daha çok 
tüketiyoruz. Daha fazla ürün satmak derdinde yediklerimizin besin değeri de gün geçtikçe düşüyor. Bir 
tanıdığım et ürünlerini bol miktarda tükettiği halde B12 vitaminin bir türlü yükseltemiyor. 

Yediklerimizin içeriğini, nereden, ne koşullarda üretildiğini sorgulanmadan tüketiyoruz. Aslında 

 Sorgulanmaması da normal çünkü sistem sorgulanmasını da istemiyor. Markete git ürünü al ye, fazla 
geleni- tarihi geçeni at tekrar markete git- çıkmaz bir döngü. 

Daha çok paran varsa o kadar “organik ve sağlıklı” beslenebiliyorsun anlayışı moda olmuş. 
Sağlıklı beslenme adı altında sosyal medya ve çevrenin manipülasyonu ile insan bedenini dinlemeden 
“popüler” olan ürünleri bilinçsizce tüketiyor. Başka bir tanıdığım zayıflamak amacıyla bir diyetisyenden 
her gün paketli şekilde gelen yiyecekleri yiyor. Sadece zihnin ve çevrenin zayıflamak zorundasın o 
yüzden bunu yap dediği için yapıyor. Sorgulama yok, farkındalık yok, yiyeceğe saygı yok. 

Ben tatlıya oldukça düşkün bir insanım. Marketten, pastaneden bir sürü tatlı alırdım. Çoğunu 
beğenmez atardım. Sadece almış olmak ve yemiş olmak için alıyordum diye düşünüyorum. Aynı şekilde 
bir sürü peynir alır yiyemez atardım. Ancak yiyebileceğiniz ürünleri kendiniz üretmeye başladığınızdaki 
bu illa sebzeni mi meyveni üretmek olduğun anlamına gelmiyor- yiyeceğe bakışı açınız değişiyor. Emeği 
görüyorsunuz. Ürünlerin kalitesini öğreniyorsunuz. Bende süreç ekmek ve peynir yapmak ile başladı. 
Yaptıklarımı yiyebilmek bana büyük bir mutluluk verdi. Daha az tüketmeye başladım. Daha fazla değil 
de ne varsa yetmeye başladı. Neyse peynir yapmak için market sütü yerine düzgün süt, ekmek için aynı 
şekilde market unu yerine buğday üretimi yapan yerlerden un alma arayışına girdim. Arama başlayınca 
tarım ilacı kullanılmamış buğday, yemlerine mısır silajı katılmamış ineklerin sütlerini bulma arayışı 
ortaya çıktı. Detaylar uzuyor. 

Şehir de yaşayanların büyük bir kısmının emekli olayım köye dönerim ufak bahçem olur 
birşeyler eker biçerim ya da güneye gidip bir sahil kasabasında yaşayayım düşüncesi vardır. Ben emekli 
olmadan bu işe giriştim. Dalaman’a yerleştim. Şehirden düştüm kasabaya. Çay bahçesi ve fırın dışında 
sosyal aktivitesi olmayan bir yer. İstanbulda alıştığım isteğini her an elde edemeyeceğim bir yerdeydim. 
Yumurta ve sütü çevredeki köylülerden almaya başladım. Küçük üreticiler bu kişiler. Kendi 
yediklerinden veriyorlar. Sohbeti ilerletince ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum. Azıcık attıklarını, 
zaten onun da uçup gittiğini ya da biz yiyene kadar etkisinin geçtiklerini söylüyorlar. Bu duruma çevre 
kasaba ve köylerde de karşılaştım. Üzerinde kurukafa olan ilaçların, ürettikleri ürünlere olan etkisi, 
ürünlerin de tüketiciye (kendileri de dahil olmak üzere) etkisini fiziksel olarak görmedikleri için 
kullanmanın zararının olmadığını kanısında çoğu. Eski yollar çoğu tarafından unutulmuş Güney de hava 
koşullarının elverişli olmasından dolayı aynı topraktan sene de 4 hasat alabilirsiniz. Her ürün için ayrı 
ilaç, toprağın ne kadar bilinçsizce kullanıldığından söz etmeye bile gerek yok. Bir süre günlükçü olarak 

                                                           
* TADYA üreticisi (Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi) 
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limon topladım. Derim ilaçlardan dolayı kaşınıyordu gün sonunda. Kimse görmesin diye ilaçlamaları 
geceleri yaparlar. Kimse görmeyince o iş yapılmamış oluyor. Verilebilecek bir sürü örnek var, 
kötülemek amacım da yok. Bu bahsettiğim çiftçilerin hepsi iyi insanlar sadece farkında değiller. 
Geleneklerden uzaklaşmışlar. Sisteme güvenmişler. Daha modern – şehirli olmak, daha çok para 
kazanmak peşine düşmüşler. Üretici ne ürettiğinin bilincinde olmazsa bundan biraz rahatsızlık 
duymadan tüketiciye verebilir. 

Toprak kavramından-üretim kavramından çoğumuz uzaklamış durumda bitki, hayvan, 
böcek, mikroorganizmaların hayatımızdaki yeri unutulmuş durumda. Fremente ve mayalanmış ürünleri 
tüketiyoruz. Ama farkında olarak mı kullanıyoruz. Mesela ben sirkenin bir sürü kullanım amacı 
olduğunu kendi sirkemizi üretmeye başlayınca öğrendim. Gelenekleri bilenlerin azalması ve sonucunda 
unutulması ile bildiğimiz değil dayatılanı hayatımızda uygulamaya başlıyoruz. Bal kaymak ile, pekmez 
tahin ile, bazlama tereyağı ile yenir. Nedeni unutulmuş. Modern normda glisemik indeksinin 
(karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini nasıl yükselttiğini ölçen bir değer) denge kalması için bu 
şekilde yenmeli deniyor. Maruldaki salyongozu ilaç yerine çevresine kadife çiçeği ile 
uzaklaştırabileceğinin unutulmaya başlamış olması gibi. Tabi burada konvansiyonel tarımın – 
monokültür tarımın etkisi büyük. 

Ürünlerinize pazar bulmak, tüketiciye kendinizi anlatmak zor. Zaten piyasa da bir sürü 
bulabiliyor. 

Bizim bağımız (Balballı Çiftliği) var. Pazardaki satış fiyatımız pazar fiyatı ile ya aynı ya da biraz 
üstü oluyor. Alıcıya daha gün aydınlanmadan üzümleri topladığımızı ve geldiğimiz yolu anlatıyoruz. 
Kendim ile alıcıları karşılaştırıyorum. Üreticiye güven yok. Aslında pazarlarda gördüklerimiz çoğu 
üretici değil aracı. Pazarcının da malını satma dışında derdi yok. 

Gıda topluluklarının vizyonlarından biri tüketici ve üretici arasında kaybolmuş bağı tekrar 
kurabilmek, aynı zaman da geleneklerin (atalık tohum, canlıların birbiriyle ilişkisi vb) önemini üreteciye 
ve tüketiciye hatırlatmak olmalı. Aynı zaman da küçük üreticilerin kontrol mekanizması görevi 
görüyorlar. 

Alternatif bir hayat anlayışı, güvenli yiyecek arayışı bizi Tahtacıörencik köyüne getirdi. Doğa 
yakın olmak, sürecini bildiğin ürünleri yemek büyük bir keyif veriyor. İlerliyoruz bu yolda ne olacağını 
tam bilmeden bakalım neler olacak bitecek biz de izliyoruz kendimizi 
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LOCAL FOOD NETWORKS and OUR FOOD SECURITY 

Yasemin MERT* 

From being a city dweller consumer, becoming a consumer and a producer in the village. 

Wanting more and trying to have the best has been caused unconscious consumption and storing 
more than we need. 

I believe that the underlying cause for unconscious consumption is that the food we consume is 
not satisfying our needs. We eat just to eat. Because we are not satisfied we eat more. The nutritional 
value of the food is getting lower and lower while trying to produce and sell more product. I have a 
friend who eats meat a lot. But she has vitamin B12 deficiency for couple of years. She is using medicine 
to elevate her blood values. We mostly consume our food without questioning the content, where it 
came or how did they produce it. The system doesn’t us to question it. Got the market buy, eat, see the 
due date-throw it away, go buy a new one. It is a non-ending loop. 

If you have more money you can eat more “organic and healthy” food. This idea is becoming 
each day more popular with social media and with social peer pressure. Without listening the body we 
eat “the popular” food. Another friend of mine has been following a diet the dietitian sends her every 
day 3 packages for each meal. If you ask she doesn’t know what they contain. She just eats them. 

There is no questioning, no awareness and no respect for the food. 

I would like to give an example from myself. I like sweets a lot. I would have bought lots of them 
from market, bakery etc. Didn’t liked most of them and I was throwing them away.  It was same for 
cheese. I bought them, couldn’t eat and throw away. It was a loop for me. But when you start to produce 
your own food -which doesn’t mean to grow veggies or fruits- the perspective for the food starts to 
change. At least it was for me. You notice the effort, the time which has been spent for it. 

You start to notice the quality of the products. My awareness started when I backed my first bread, 
made my first cheese. I started to search for clean milk (not processed milk), for whole wheat flour. 

For most people who live in a city has a dream to move to a village or have house with a garden 
or to live by the sea etc. I had the same dream. Leave the city and move to a smaller, easier town. When 
I found that change and jumped on it and moved to Dalaman. Before that I was living in Istanbul which 
you can get anything easily. Here I couldn’t get anything. No sweet from the bakery. So I started to 
make my own. Found eggs and milk from the villagers. They all are small producers. After a while we 
became friends and I asked about pesticides. They were using it but as they told me in “small” amounts. 
Also they believed it disappeared before using it. Because they don’t see the result of using the pesticides 
they believe that they don’t harm anyone. 

In south the weather conditions allows you to harvest at least 4 times. They use for each crop a 
different pest. I don’t even want to mentioned how the earth is been used. For a time I worked as causal 
lemon picker. End of the day my skin was itching from the pesticides. They would spray them at night 
so no one will see it. If no one sees it, it will not be done. 

There are so many examples. I don’t want to accuse anybody. They are all good people. They are 
just not aware of the problem. They have been driven away from the traditions. Be more modern and 
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adapt to city life and earn more money has been becoming a new motto for villagers. If they don’t 
understand what they are producing they will have not a have problem to sell it. 

Most of us don’t know what is the meaning of growing or producing. We forgot the relationship 
between humans, animals, plants, microorganisms. We consume fermented goods but do we really know 
why we use them. For example I learned so many new ways to use vinegar after we started to make our 
own vinegar. Losing the tradition will cause you to attach something new. Which will never fit because 
it doesn’t have its roots. We eat honey with cream, pekmez with sesame, bread with butter. Why no one 
remembers. But new era says for your Glycemic Index (It is a relative ranking of carbohydrate in foods 
according to how they affect blood glucose levels) you have to like this. The bug on the lettuce can go 
away with marigold. There are so many examples. 

To find a market to sell your products and explain them is very difficult. They can find many of 
the around. My family has a vineyard (Balballı Çiftliği). Our price for the grapes are little higher that 
the regular market. To the buyer we have explain our process how we came here, how early wake up to 
pick them catch the farmers market etc. I compare myself with the buyers. There is no trust between 
buyers and sellers. In Turkey the sellers at the bazaars are mostly the middleman. They just care to sell 
all the products and earn money. 

I believe that the food communities should be able to create the lost link between the buyer and 
seller again. Also to preserve and let the villagers and urban people remember the tradition (seeds, food, 
the connection between humans-animal-plants etc.). In addition they should be the control mechanism 
of small producers. 

Seeking an alternative life and to be able to reach for safe food has brought us to Tahtacıörencik 
village. We don’t exactly what the future will bring to us but at the moment we enjoy our time here. 
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YEŞİL EKONOMİK DÖNÜŞÜME DOĞRU:  
İHTİYAÇLAR ve POLİTİKALAR 

Dr. Pınar BÖRÜ* 

Dünya tarihinde sanayi devrimi ile yoğunlaşmaya başlayan ekonomik faaliyetler, 20.yy’ın 
ortasından itibaren gezegen üzerindeki baskısını büyüyen ölçek etkisi ve doğal kaynakların aşırı 
kullanımı ile gözle görünür şekilde arttırmaya başlamıştır. Gezegene ilişkin pek çok göstergede ortaya 
konulan, temel olarak üretim ve tüketim kalıplarının sürdürülemez yapısının şekillendirdiği bu etki; 
çevresel açıdan, gezegenimizdeki ekosistemlerde meydana getirdiği ciddi yıkım ile, sosyal sistemlerde 
ise giderek artan eşitsizliklerle günümüzde çok boyutlu bir krizi tetiklemiş durumdadır. Sistemler 
arasındaki bağlantısallıkların birbirlerini etkileyerek derin bir hale getirdiği bu çok boyutlu krizin 
beslendiği ekonomik sistemimizin yapısal dönüşüm ihtiyacı, çok uzun süredir bu alanda gerçekleştirilen 
önemli çalışmalar ile dile getirilmektedir. 2015 yılında dünya ülkelerinin neredeyse tamamının onayı ile 
kabul edilen iki önemli konsensüs “Gündem 2030, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve “Paris İklim 
Anlaşması” bu yüzyılın ortasına kadar tüm ülkeler için izlenecek bir rehber niteliği taşımaktadır. Ancak 
içinde bulunduğumuz bu çok boyutlu kriz, çok önemli bir role sahip olmasına rağmen sadece makro 
politikalar ile değil, bunun yanında mezo ve mikro düzeydeki pek çok aktörü de içerisine alan kapsayıcı 
politikalarla aşılabilir.  Sanayi devriminden bugüne medeniyetimizin ulaştığı noktada pek çok kazanıma 
ve önemli araçlara da sahip olduğumuz unutulmamalıdır. Kazanımlarımızı kaybetmeden bu krizin 
aşılabilmesinde, bu çağın insanları olarak bizler hem kendi neslimiz hem de gelecek nesillerimiz adına 
yapabilirliklerimizi yeniden değerlendirip şekillendirmemiz gereken önemli bir noktada bulunmakta ve 
dönüşüm için önemli bir rol üstlenmekteyiz.  

2019 yılı Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak ilan edilen, önümüzdeki 
dönem için yeni büyüme ve ticaret stratejisiyle “Avrupa Yeşil Mutabakatı”, dönüşümde önemli bir adım 
olarak yeşil ekonomiye geçiş için yasalarla belirlenmiş bir çerçeveyi hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 
yeni düzenlemelerin mevcut ekonomik yapıyla entegrasyonu, çatışma alanları ve gereksinimleri güncel 
tartışma alanları olarak gündemde yer almaktadır. Tüm bu gelişmeler içerisinde 2020 yılı medeniyetimiz 
için çok önemli bir dönüm noktasını ifade eden, tüm dünyada insanların yaşam biçimlerinin tamamen 
değişmesine yol açan, sadece sosyal açıdan değil ekonomik ve çevresel açıdan da ciddi kırılmaların ve 
krizlerin yaşandığı bir yıl olarak tarihimizde yerini almıştır. 2020 yılının ardından tüm dünyada yeniden 
bir konumlanma ve yeni normalleşme sürecinin içerisinde olduğumuz bu günlerde, bize rehberlik 
edecek politikaların kimseyi arkada bırakmayacak şekilde düzenlenmesine ve ekonominin 
dönüşümündeki gereksinimlerin belirlenmesi konusundaki çalışmalara her zamankinden daha çok 
ihtiyaç bulunmaktadır.  

                                                           
* Bağımsız Araştırmacı, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
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TOWARDS A GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION:  
NEEDS AND POLICIES 

Dr. Pınar BÖRÜ* 

Economic activities that started to intensify with the industrial revolution, have been begun to 
pressure on the planet with the growing scale effect of production and excessive use of natural resources 
since the middle of the 20th century. This increasingly pressures which is manifested in many indicators 
related to the planet, basically shaped by the unsustainable structure of production and consumption 
patterns; it has triggered a multidimensional crisis today, with the serious destruction it has caused in 
the ecosystems on the planet from an environmental point of view, and with the increasing inequalities 
in our social systems. The need for a structural transformation of our economic system, which is fed by 
this multidimensional crisis, which is deepened by the interconnections between the systems, are 
expressed by important studies in this field for a long time. In this context “Agenda 2030, Sustainable 
Development Goals” and “Paris Climate Agreement”, which were accepted with the approval of almost 
all countries in the world in 2015, serve as a guide to be followed for all countries until the middle of 
this century. However, this multidimensional crisis can be overcome not only with macro policies 
although it has a very important role, but also with inclusive policies that include many actors at the 
mezzo and micro level. At the same time should not be forgotten that we have many achievements and 
important tools at the point our civilization has reached since the industrial revolution. We, as the people 
of this age are at an important position that we need to re-evaluate and shape our capabilities on behalf 
of our own generation and future generations and play an important role in overcoming this crisis.  

As an important development for this transformation, the “European Green Deal,” which was 
officially announced by the European Commission with the new growth and trade strategy for the 
upcoming period in December 2019 has been implemented legally defined a framework for transition 
to a green economy as an important step in the transformation. The integration of the regulations to be 
made in this context to the current economic structure and their requirements, areas of conflict are on 
the agenda as current discussion topics. Among all these developments, the year 2020 has taken its place 
in our history as a very important turning point for our civilization, causing a complete change in our 
lifestyles all over the world are caused serious breakdowns and crises that socially, economically and 
environmentally. In these days when we are in a process of re-positioning and new normalization all 
over the world after 2020, We need more than ever before the policies that will guide us in a way that 
will transform of the economy and not leave anyone behind. At the same time as of this period, we will 
need much more detailed studies on all these issues.  

                                                           
* Independent Researcher, Zeytince Association for Supporting Ecological Lives 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM AÇISINDAN TİYATRO  

Ali Nihat YAVSAN*  

Sürdürülebilirliği adından da anlaşılabileceği gibi sürekli olabilme durumu olarak 
tanımlamaktayız. İnsanların uzun süre içinde doğal ve yenilenebilir kaynaklardan faydalanılmasıdır 
sürdürülebilirlik… Bu doğal yenilebilir kaynaklardan biri de sanattır. Tiyatrodur.  Çünkü sanat ya da 
özel olarak tiyatro insanlığın başlangıcından bugüne dek insana ait bir olgudur.  

Tiyatronun doğuşuna, insanların birbirlerine bir şeyleri anlatmak istemesi gibi insancıl bir 
gereksinim neden olmuştur aslında. Bu gereksinim, insanlığın doğuşundan bugüne kadar, devam etmiş, 
gelecekte de devam edecektir.  

Tiyatro insana ait bir olgudur. Tiyatronun en bilindik hümanist tanımında da bu vardır. “İnsanı 
insana insanla insanca anlatma sanatıdır.” Sürdürülebilirlik kavramının da da insan en önemli olgudur. 
Tiyatronun sürdürebilirliği de insanın doğasında olduğu içindir. Bu nedenle koşullar ne olursa olsun. 
Tiyatro her koşulda var olacaktır. Bir başka deyişle, Zümrüt-ü Anka kuşu gibidir tiyatro. Küllerinden 
yeniden doğar. Her yok oluştan yeniden doğar.   

John Huizinga’nın insanlık için getirdiği tanımlama belki de tiyatronun sürdürülebilirliğini içinde 
taşımaktadır. Huzinga üç tür insandan söz eder. “Homo faber” (yapımcı insan), “homo sapiens”  
(düşünür insan)ve “homo ludens” (oyuncu insan).  

İnsanlık kültürünün oluşmasını Huzinga’nın oynayan insanı sağlamıştır. İnsanların birbirlerine 
bir şey anlatmaya çalışması bir ayindir, bir ritüeldir. Bu ritüeller insanlığın sahip olduğu kültürün 
doğmasına neden olduğu gibi tiyatronun da doğuşuna neden olmuştur.  

Bu noktada, tiyatroyu; İonna Kuçuradi’ nin bakışıyla bakalım. 

Kuçuradi, tiyatroyu “Apollonik” olanla “Dionizik” olan karşıtlığın birlikteliğinin doğurduğunu 
söylemektedir. Apollonik olanla Dionizik olanın çatışması tiyatronun ortaya çıkmasına neden olur.  
Aynı zamanda, bu durum diyalektik bir süreç olup karşıtlığın birlikteliğini oluşturur. Apollonik olanla 
dionizik olanın sürekli çatışması trajik olanı ortaya çıkartmaktadır. Trajik olan yaşamda olduğu gibi 
tiyatronun da temelini oluşturur. Yani Trajik, insanla, insanın yaşamıyla ilgilidir. 

Aslında tiyatronun simgesi olan gülen ağlayan mask, karşıtların birlikteliğinin sembolüdür. 
Tiyatronun sembolü gülen ağlayan mask ın karşılığını doğu felsefesinde Nin Yang olarak görürüz.  

 Yine bu karşıtlık (Apollonik – Dionizik) tiyatronun şekillenmesini de belirler. “Apollonik” olan 
ağır bastığında, seyirci oyuncu ayrımı belirgin çizgilerle birbirinden ayrılır. “Dionizik” olan ağır 
bastığında ise seyirci oyuncu ayrımı ortadan kalkar, birbirinin içine girmesine neden olur.  

Yani Dionizik olan her tür sınırın ortadan kalkması, herkesin her şeyle bir olması demektir. 
İnsanın insanla, doğayla barışması doğayla bütünleşmesi anlamına gelir. Bu durumu Kuçuradi hocamız 
şöyle tanımlar;  

“Dionizik durumda kişilerarası, kişiyle şeyler ve kişiyle doğa arasındaki sınır yok olur. Herkes 
her şeyle bir olmak, bir an için de olsa, doğa, ‘Ana Bir’ olmak ister. İnsanların ve insanla doğanın bu 
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barışmasında, insan, kişi olmaktan çıkar; ne adı, ne soyu kalır; o durumda var olan canlı bir yaratıktır 
yalnızca.” (Kuçuradi, 2016, sf 24) 

Yine başka bir noktadan bakarsak, “Apollonik” olan ağır bastığında egemen sınıf tiyatroya 
egemen olur ve tiyatro binaların, duvarların içine girer. Bu durumu Semih Çelenk şu şekilde tanımlar;  

“Tiyatro sanatı başlangıçta bulunduğu noktadan çok uzaktır. İnsan’ a yönelen tiyatro sanatı 
İnsan’a yabancılaşmıştır. (Çelenk,1992, sf17) 

“Dionizik” olan ağır bastığında tiyatro sokaklara taşar ve özgürleşir. Özüne döner. Augusto Boal’ 
da bu durumu şöyle açıklar;  

“Tiyatro insanların açık havada özgürce söyledikleri bir şarkıydı. Bu herkesin özgürce katıldığı 
bir kutlamaydı.” (Augusto Boal) 

İnsanlık tarihi boyunca egemen sınıflar, tiyatroyu baskılamaya, kendi kontrolüne almaya 
tiyatroyu kendileri için kullanmaya çalışmışlar, kendi üretim ilişkilerini, moral değerlerini, tiyatroyla 
insanlara aktarmaya çalışmışlardır. Zaman zaman bunu başarmış olsalar da, tiyatro her seferinde 
egemenlerin elinden kurtulmuş ve yeniden insanların özgürce söyledikleri bir şarkıya dönüşmüştür.  

Egemen sınıf tiyatronun insanı etkileme özelliğini kendi sınıfsal çıkarları için kullanamadığı 
noktada, tiyatroyu, tiyatroları yasaklamış, oyuncularını, yazarlarını, yönetmenlerini tutuklamıştır, ya da 
bugün yaptığı gibi ekonomik olarak yok olmasına zemin hazırlamaktadırlar. 

Belki de bugün de salgın nedeniyle Apollonik olanın etkisindeyiz. Egemenlerde bu durumu 
kullanarak tiyatronun özgürleşmesine engel olmaya çalışıyorlar.  

Ama tiyatro özgürleşecek yeniden sokaklarda seyircisiyle yeniden var olmanın yolunu mutlaka 
bulacaktır.  

Bugün Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneğinin kuruluş öyküsü de tiyatronun özgürleşmesi 
yeniden var olma savaşımının bir göstergesidir. Salgın nedeniyle seyircimizle kopan bağlarımız sonucu 
ayakta kalma savaşımı veren tiyatroların varlık problemine egemen sınıf kulaklarını kapatsa da 
tiyatroların var olma çığlığını duymak istemese de tiyatro örgütlenerek, birbirlerine kenetlenerek, sesini 
çoğaltmaya çalışmaktadır.  

Aslında isteklerimiz ve söylemlerimiz son derece nettir. 

• Özel tiyatroların kamu hizmeti yaptıkları gözetilerek, tiyatroların üzerindeki vergi 
yükünü azaltılmalı, stopaj, KDV gibi vergiler ya kaldırılmalı ya da indirime gidilmelidir.  

• Yine aynı şekilde SGK primlerinde tiyatrolar, prim ödemelerinde tiyatroların çalışma 
koşulları göz önüne alınarak, tiyatrolarda çalışan oyuncular desteklenmelidir. 

• Tiyatrolara yapılan yardımlar artarak devam etmelidir. Yardımlar nakdi yardıma ek 
olarak ayni yardımlarla da desteklenmelidir.   

• Yerel yönetimler su, elektrik, çevre temizlik vergisi gibi kalemlerde tiyatrolara özel 
şartlar sağlamalıdır.  

• Tiyatro binası tanımı günümüz koşulları gözetilerek yeniden tanımlanmalı, butik tiyatro, 
stüdyo tiyatro gibi kavramlar yerel yönetimlerce yeniden somutlaştırılmalıdır.  

• Tiyatroların en büyük gereksinimi olan depolama gereksinimlerine yerel yönetimlerce 
çözümler sağlanmalıdır.  

• Yeniden düzenlemeye gidilerek kentlerde var olan tiyatro salonu gereksinimlerinin 
giderilebilmesi için, özendirici tedbirlerin getirilerek salon sorununun giderilmesi 
yönünde kalıcı ve akılcı çözümler düşünülmelidir. (Bir zamanlar, yapı ruhsatı verilecek 
olan binalarda, yerel yönetimlerce, ön koşul olarak tiyatro salonu yapılmasını şart 
koşmaları gibi çözümler bulunmalı.)  
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• Kentlerde sanatın tiyatronun gelişebilmesi için fonlar oluşturularak uluslararası 
festivallerin, etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. (İstanbul’ da ve Bursa’daki 
kültür Aş.’ lerin aktif olarak görevlendirilmesi gibi)  

• Ülke genelinde, sanatçı envanter çalışması yapılarak tüm sanatçıların tespit edilerek, 
koruma altına alınması gerekmektedir.  

• Sanatçıların özelde de tiyatro sanatında çalışanların tek tek meslek tanımlamasının 
yapılarak, mesleklerinin gereksindiği koşullara göre değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği, bu süreçte haklı isteklerimizle bir araya gelen 40 tiyatronun 
birlikteliğidir.  Birlikte, omuz omuza bunu başaracağımızı biliyoruz.  
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BESİN ETİKETLEME ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 

Öğr. Gör. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ* 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (2017)’ne göre 
etiketler; gıdanın ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, 
kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış, yapıştırılmış veya iliştirilmiş olan herhangi bir işareti, 
markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurlardır. Etiketleme ise; gıdaya eşlik eden veya 
atıfta bulunan herhangi bir ambalaj, belge, bildirim veya etiket üzerinde yer alan, gıda ile ilgili herhangi 
bir yazı, bilgi, ticari marka, resimli unsur veya işaretleri ifade etmektedir. Besin etiketleri; son tüketiciye 
sunulan gıdaların beslenme açısından önemlerine ve olası sağlık etkilerine ilişkin bir mesaj görevi 
görmektedirler. Bu hususta tüketiciler besin etiketlerindeki özellikle sağlık ve beslenme beyanlarını 
kullanarak besin seçimlerini yapabilmekte ve sağlık için risk oluşturabilecek unsurlar açısından gerekli 
önlemleri alabilmektedirler.  

Tüketicilerde son yıllarda beslenme ve sağlık bilinçlerinin yanı sıra sosyal, çevre ve 
sürdürülebilirlik bilinç düzeyleri de artış göstermektedir (Catlin, et al. 2017; Gezmen-Karadağ ve 
Türközü, 2018). Bununla paralel olarak Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri başta olmak üzere besinlerin 
etiketlenmesinde çevre ve sürdürülebilir yaşama ilişkin de bazı mesajcı logolar ve işaretler kullanmaya 
başlamışlardır (EC, 2021). Ülkemizde ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB Entegrasyon 
Sürecini Destekleme Faaliyetleri (SEI) kapsamında "Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" 
14.06.2017- 11.01.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje çıktısı olarak üç sektörde (tekstil, 
seramik, kağıt)  15 ürüne Çevre Etiketi verilmiştir. Ancak ülkemizde gıda sektörüne spesifik henüz bir 
çevre etiketi veya diğer bir deyişle eko etiket tanımlanmamıştır.  

Günümüzde besin etiketleme çerçevesinde çeşitli ülkelerde kullanılan yaklaşık 150 adet eko 
etiket çeşidi bulunmaktadır (Ecolabel Index, 2021). Bunlardan bazıları; doğal, organik/biyo/ekolojik 
tarım logoları, iyi tarım uygulamaları, yeşil etiket, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermez, 
palm yağı içermez/sürdürülebilir palm yağı üretimi, pestisit kalıntısı içermez, klor kalıntısı içermez, 
vegan, yabani hayata saygı, sürdürülebilir balıkçılık, adil ticaret etiketleri/logoları şeklindedir (Ecolabel 
Index, 2021). Bunlardan bazıları ülkemizde de kullanılmakla birlikte bu etiketleme çeşitleri hem 
ülkemizde hem de birçok ülkede gönüllülük esasına dayanmaktadır Bu nedenle bu konuda tüketicilerin 
yanı sıra gıda endüstrisine ve gıda üreticilerine büyük rol ve sorumluluklar düşmektedir. 

Hem insan sağlığını ve çevreyi hem de çalışanların haklarını korumayı hedef alan “gıda ve 
beslenmede etik” kavramları son yıllarda son derece önem kazanmaya başlamıştır (Ağagündüz D, 
2020). Gıda endüstrisinde uygulanacak olan dört temel etik ilke bulunmaktadır. Bunlar; (i) özerklik, (ii) 
adalet, (iii) zarar vermeme ve (iv) fayda sağlamadır (AND, 2009; Dizon et al., 2016). Tüketici, bilinçli 
kararlar vermek için ne satın aldığını bilme hakkına sahiptir. Bu kapsamda özellikle özerklik ilkesi ile 
uyumlu olarak besin etiketlemenin yapılması gereklidir. Amerika Beslenme ve Diyetetik Akademisi 
(2009)’ne göre, "özerklik, bir bireyin bir uygulamaya özgü bireysel karar verme kapasitesine sahip 
olmasını sağlar". Bu nedenle gıda üreticileri ve endüstri; gıdaların içeriğine, sağlık ve çevre üzerine olan 
olası fayda ve zararlarına ve ayrıca gıdaların üretim tekniğine ilişkin tüketicilere şeffaf bilgiler 
sunmalıdırlar. Bu bilgileri kullanarak da tüketicilerin; sürdürülebilir üretime ilişkin etiketi olan ürünleri 
satın almaları, hayvan haklarını ve refahını önemseyen markaları desteklemeleri, su ve karbon ayak izini 
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azaltacak gıdaları sürdürülebilir beslenme ilkeleri çerçevesinde desteklemeleri son derece önem 
kazanmaktadır. 

Sürdürülebilir bir yaşam için gıdaya özgü çevre etiketlerinin geliştirilmesi ve/veya sayılarının 
arttırılması ile bu etiketlemenin yasal zorunluluk haline getirilmesi ve sonrasında bu etiketlere ilişkin 
tüketicilerin bilgilendirilmesi hususunda devlete ve konunun uzmanlarına son derece önemli görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. 
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FOOD LABELLING AND SUSTAINABLE LIVING 

Duygu AĞAGÜNDÜZ* 

According to the Turkish Food Codex Regulation on Food Labeling and Consumer Information 
(2017), labels are the elements written, printed, templated, marked, embossed, cold pressed, stuck or 
attached on the food package or container, representing any mark, brand, stamp, illustrated or other 
descriptive elements. Labeling, on the other hand, signifies any food-related script, information, 
commercial brand, pictorial element or marks on the package, document, notice or label, accompanying 
or referring to the food. Food labels serve as a message with respect to the nutritional importance and 
possible health effects of the foods presented to the end consumers. In this respect, consumers can make 
nutritional choices using especially health and nutrition statements on food labels and take the necessary 
precautions in terms of the elements likely to pose a risk for health.  

In recent years, there has been an increase in consumers' awareness of social, environmental and 
sustainability as well as their nutrition and health awareness (Catlin et al., 2017; Gezmen-Karadağ and 
Türközü, 2018). In parallel, some messenger logos and signs have started to be used in the labeling of 
foods, particularly by the European Union (EU) countries, concerning the environment and sustainable 
living (EC, 2021). In our country, the "Establishment of the National Environmental Label System 
Project" was accomplished between 14.06.2017 and 11.01.2018 by the Ministry of Environment and 
Urbanization within the scope of the Support Activities to Strengthen the European Integration Process 
(SEI). Environmental Labels were given to 15 products in three sectors (textile, ceramics, paper) as a 
project output. However, no environmental labels, in other words, ecolabels specific to the food sector 
have been defined in our country.  

Today, there are about 150 types of ecolabels used in various countries within the framework of 
food labeling (Ecolabel Index, 2021). Some of these are natural, organic/bio/ecological agriculture 
logos, good agricultural practices, green label, genetically modified organism (GMO)-free, palm oil-
free/sustainable palm oil production, pesticide residue-free, chlorine residue-free, vegan, respect for 
wildlife, sustainable fishing, and fair trade labels/logos (Ecolabel Index, 2021). Even though some of 
them are used in our country, these types of labeling are based on volunteering both in our country and 
in many countries. For this reason, the food industry and food manufacturers besides the consumers 
have great roles and responsibilities. 

The concepts of "ethics in food and nutrition", which aim to protect both human health and the 
environment and the rights of employees, have begun gaining significance in recent years (Ağagündüz 
D, 2020). There are four basic ethical principles to be applied in the food industry. These consist of (i) 
autonomy, (ii) justice, (iii) not harming, and (iv) providing benefits (AND, 2009; Dizon et al., 2016). 
The consumer has the right to know what s/he is buying in order to make conscious decisions. In this 
sense, food labeling should be done especially in compliance with the autonomy principle. According 
to the American Academy of Nutrition and Dietetics (2009), "autonomy enables an individual to have 
the capacity to make individual decisions specific to a practice." Therefore, food producers and the 
industry should provide consumers with clear  information regarding the content of foods, the possible 
benefits and harms on the health and environment, and the production technique of the food. It will be 
extremely significant if consumers buy the products labeled on sustainable production, support the 
brands giving importance to animal rights and welfare, and support the foods which will reduce the 
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water and carbon footprint within the framework of sustainable nutrition principles using the 
aforementioned information.  

The state and the experts have crucial duties and responsibilities when it comes to the 
development of food-specific environmental labels and/or increasing their numbers, turning this labeling 
into a legal obligation and then informing the consumers about these labels for sustainable living. 
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USE of HYDROCOLLOIDS TO DEVELOP A TACTILE FOOD 
FRESHNESS INDICATOR 

Giorgia RACI* 

Currently, the static “Best Before” and “Use By” dates are the standard in the food industry, but 
they are often overcautious, and this leads to an increase in unnecessary food waste. FAO (2019) 
estimated that approximately 30% of food produced for human consumption around the world is either 
lost or wasted each year. This is equivalent to 1.3 billion tonnes of food. Consequently, the interest in 
the developments of smart packaging to reduce food waste increased lately. The Aim of this project is 
to develop a tactile food freshness indicator based on a plant-based gel and placed on a bumpy surface 
(Mimica Touch). The Indicator is intuitive to use: freshness is associated with a smooth surface of the 
gel layer and upon break down the bumps can be felt. This makes the indicator inclusive for people with 
visual and cognitive impairments too. Characterisation of hydrogels from different sources was carried 
out (i.e. gel strength and firmness, melting temperature, viscosity and microbial content) to select the 
optimal material. In order to control the gel liquefaction, two different paths were examined: enzymatic 
digestion and the use of chaotropic agents (e.g. alkaline solutions) to disrupt the hydrogen bonding of 
the gel network. The rate of the reaction is proportional to the ambient temperature experienced by the 
product and was matched with its spoilage rate. The results obtained show excellent correlation to 
predict the freshness of different food products (milk ρxy=1, and orange juice ρxy=1). This technology 
could potentially help to decrease food waste. 
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BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİ 

Sinan VARGI* 

Bilim insanları korona virüsünün ortaya çıkışının nedenlerinden birisi olarak küresel ısınmayı 
göstermektedirler. (1) Korona süreci, sürdürülebilirlik kavramını ve bunun önemli bileşenlerinden olan 
bilinçli tüketici kavramını da değişikliğe uğratarak tüketiciye hızla yerine getirilmesi gereken yeni 
görevler veriyor. Sürdürülebilirlik kavramı artık klasik tanımlamalarının dışına çıkıyor ve yoksulluk 
verilerinin de içinde olduğu bir yeni tanımlamaya ihtiyaç duyuyor. Birleşmiş Milletler korona virüsü 
salgını sırasında zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliğin daha da kötüleştiğini, dünyada yıllardır 
azalmakta olan yoksulluğun ilk kez yeniden artış gösterdiğini açıkladı. (2) Birleşmiş Milletler kayıt dışı 
çalışan iki milyar insanın büyük tehlike altında olduğunu belirtti. Yine aynı raporda BM, Nisan ayında 
dünyaya daha fazla yayılan virüs yüzünden, yoksullukla, açlığın daha da kötüye gittiğini, yaşadıkları 
gıda krizi nedeniyle bazı ülkelerin salgına karşı çok savunmasız olduğunu gösteren birçok rapor 
yayınladı. Korona salgını, küresel ısınma ve kuraklık tehlikesi, artık yoksul tüketicilerin de 
sürdürebilirlik konusunda neleri yapabileceklerinin de açıklanmasına ihtiyaç duyuyor. Küresel gelir 
dağılımındaki dengesizlikler, gelişmiş ülkelerdeki obezite oranları artarken, yoksul ülkelerdeki açlığın 
artması bu konuda uluslararası karar mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Korona aşılarının 
yüzde 75 inin 13 gelişmiş ülke tarafından paylaşılması, hiç aşı gitmeyen yüze yakın ülke olması, 
sürdürülebilirlik kavramına, yoksulluk ve adalet gibi kavramların da eklenmesi gerektiğini ortaya 
koyuyor. Çünkü küresel ısınma ve onun bir nedeni olarak ortaya çıkan korona virüsü yeni 
mutasyonlarla, yeni virüslerin ortaya çıkışını ve göç ve hastalıklarında yayılışını hızlandırabilecek, 
insanlığın da sonunu getirecek bir olay olarak karşımızda duruyor. Bu açıdan bakıldığında Afrika’da ve 
dünyanın geri kalmış bölgelerinde açlık ve yoksulluk, salgın hastalıklar varken, gelişmiş ülke 
insanlarının da artık rahat bir yaşam süremeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Ekonomi ve Barış 
Enstitüsünün yaptığı açıklamaya göre 2050 yılına kadar 1,2 milyar insanın ilkem değişiklikleri 
nedeniyle göç etmek zorunda kalacağı açıklandı. Yine 2050 yılında Dünya Nüfusunun en az dörtte biri 
su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşayacak. Bu da çok uluslu şirketler için yeni bir yatırım alanı olarak 
görülüyor. Bankalar, yatırım fonları, serbest fonlar su ile ilişkin her türlü yatırımı yapmak için can 
atıyorlar. 30 yıl sonrasına yönelik bu su tekeli şimdiden örgütleniyor. Yaklaşık elli yıldır BBC için çevre 
ve doğa programları sunan Sir David Attenborough şubat ayı sonunda şu açıklamayı yapıyordu. 
“Herşeyin bir anda çöktüğünü görebiliriz, bu yüzden hemen bir araya gelip tedbirler almamız gerekiyor 
“Ülkemizde de korona virüs döneminde yoksulluğun giderek arttığı bilinmektedir. Türk- İş’in Şubat 
2021 ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 
2 bin 719 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 856 lira 
oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplandı. (3) 

Bu durumda şu sorulara samimi olarak bir yanıt vermemiz gerekiyor. Tüketici bu durumda bilinçli 
tüketim veya sürdürülebilir tüketim, çevreye ve geleceğe önem veren bir tüketim alışkanlığını 
sürdürebilir mi? Yoksa kalitesine bakmadan yalnızca yaşamı sürdürmek için en ucuza ve dolayısı ile en 
kalitesize mi yönelir. Ya da tüketici geçmişte elde edildiği yeşil tüketici alışkanlıklarını korumak için 
kriz ve işsizlik dönemlerinde aynı kaliteli ürünleri biraz daha pahalı olsa bile satın alabilir mi? Ya da 
bilinçli tüketici eğitimini kimler yapacak bu konuda toplumda devlet, üniversiteler, sivil toplum 
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örgütleri gibi kuruluşlar arasında belirgin bir görev dağılımı yapılmış mıdır? Bu sunumda bilinçli 
tüketici, bilinçli tüketim sürdürülebilir tüketim ve bunun unsurları gibi kavramları önermeleri yeniden 
sıralamak yerine Genel Başkan V. Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı yaptığım TÜDEF Tüketici 
Dernekleri Federasyonu görevim ile 40 yıla varan tüketicinin korunması ve eğitimi çalışmalarımızdaki 
sahada karşılaştığımız sorunları dile getirmeyi daha yararlı buluyorum. Bilimsel çalışmalardaki 
önermeler ileriye yönelik olarak “şu yapılmalı, bu yapılmalı” diye iyi niyetli temenniler de 
bulunmaktadırlar. Ancak, tüketici dernekleri tarafından yapılan eğitimlerde, dar gelirli, emekli, işsiz 
veya yoksulluk seviyesinde olan tüketicilerin konuya ilgilileri olsa da tüketici olarak sorunları daha 
farklı olabilmektedir. Yine sahada en fazla karşılaştığımız bir diğer hususta eğitim seviyeleri ve gelir 
düzeyleri arttıkça tüketicilerin, tüketci eğitimi ihtiyaçlarının da azaldığı, ancak kentsel dönüşüm, park, 
çevre gibi konularda örgütlenmelere gereksinim duyulduğunda katılım sağladıkları görülmektedir. 

Bilinçli tüketim ve sürdürülebilir tüketim gibi kavramların uygulayıcısı olarak en önemli bireyin, 
dar ve orta gelirli aileler içinde pazar-market alışverişine çıkan ev hanımları olduğu unutulmamalıdır. Ev 
hanımlarının eğitim düzeyi (okuma-yazma, ilkokul, orta öğretim) bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlik 
kavramları ile yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında ev hanımlarına yönelik satın alma davranışlarının 
her türlü gelir grubunda daha da fazla oranlarda araştırılması gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 
yapılan ve ülke genelinde 2242 tüketici ile yapılan bir çalışmada, düşük orta ve yüksek gelir grubunda 
bulunan tüketicilerin en çok bilgilenmek istedikleri konular arasında tüketici hakları, hak arama yolları 
ve satın alma ilkeleri gelmektedir. Yine aynı araştırmada ilk orta öğretim ve yüksek öğretim mezunu 
tüketicilerin en fazla bilgi alabilecekleri kaynaklar tüm seviyelerde televizyon programları, kamu spotu 
ve yazılı basın olarak yaklaşık oranlarda sıralanmaktadır. Panel, seminer ve konferans gibi etkinliklerin 
yine tüm gelir gruplarında yüzde 2’nin de altında kaldığı gözlenmektedir (4) 

Bilinçli Tüketici’ye Bilinci Kim Kazandıracak? 

Pekiyi bilinçli tüketim ve sürdürülebilir tüketimde bulunmak isteyen tüketici neler yapmalı. Bilinçli 
tüketiciye yönelik önermeler bu konuda yapılan çalışmalarda benzer konuları kapsıyor.(5) “Satın alınacak 
olan mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda titiz davranmak “,“Haklarını 
bilmek ve sahip çıkmak”, “Firmalar arasında güvenilirliği ön planda tutmak”, “ Medyanın ve reklamların 
etkisinde kalmadan tüketim kararı almak”, “Her çeşit savurganlık ve israftan kaçırmak”, “Çevreye en az 
zarar verecek ürünleri seçmek”, “Kimyasal madde içeren ürünleri kullanmamak”,“ Ani satın alma 
davranışlarında bulunmamak”, enerji Kullanımı konusunda dikkatli davranmak”, “Kalite ve Standart 
Ölçülerine dikkat etmek”, “ Çevresel sorunlara duyarlı olmak”, “ Tüketim Kararı alırken mantıklı ve 
duyarlı davranmak“,“ Her türlü tüketim davranışının olumlu ve olumsuz sonuçlarını düşünmektir.” 

Tüm bu önermelerin birçoğu yerinde önermeler olarak görülebilir. Ancak satın alma kararında, 
ucuzluğa da önem verildiği birçok tüketim malında, kalite ve sağlıklı olması aranabilir mi? Örneğin 
ucuz zincir marketlerden deterjan, temizlik malzemesi veya gıda ürünleri satın alan ancak ilkokul 
mezunu olan ev hanımı hangi bilgi düzeyini kullanarak bu ürünleri seçecektir. 

Burada önemli bir konuda Bilinçli Tüketiciye bu bilinci kimin kazandıracağıdır. Çeşitli 
Bakanlıkların aile bazında tüketici eğitimi, sürdürülebilir tüketim gibi eğitimleri ile ilgili sahada ne 
yaptıkları ile ilgili bir veriye rastlanmamıştır. Birkaç Avrupa Birliği projesi adı geçmesine rağmen bu 
projelerde başlangıçta vaat edilenlerin ne kadarının tüketiciye ulaştığı ne kadar bilinç aşıladığı 
bilinmemektedir. Ticaret Bakanlığı araştırmasında sözü edilen kamu spotları ve televizyon 
programlarının da yetersiz olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversitelerde ise yapılan 
araştırmaların bir çoğunun sonuç bölümlerinde benzer ifadeler kullanılmakta, “Hükümetlerin, meslek 
gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, kitle iletişim araçlarının ekolojik sorumluluk, 
sürdürülebilir tüketim anlayışı, bilinçli tüketim ve rasyonel tüketici konularında geniş kitleleri 
bilinçlendirme de rol oynamaları toplumsalın dönüşümünde büyük önem kazanmaktadır” denilerek bu 
konuda görev yapacak kuruluşlar sıralanmaktadır. (6) 

Tüm bu sorunlara ilave olarak, devletin hangi görevleri yapacağı, üniversitelerin akademik 
çalışmalar dışında sahada tüketici eğitimi yapıp yapmayacağı, özel kuruluşların ve tüketici örgütlerine 
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de düşen görevlerin ne olduğu konusunda yeteri kadar açıklanmış bir görev dağılımı görülememiştir. 
Bu konuda yıllardır yapılan Avrupa Birliği projelerinde olsun, çalıştaylar olsun Sivil Toplum Örgütü 
katılımcılarının da görüşü alınmasına rağmen, tüm bu sorunların takipçisi olacak bir Platformun 
kurulamaması sorunların devam etmesine neden olmaktadır. Avrupa Birliği projeleri bittiğinde 
amaçlarda, sonuçlarda rafa kalkıyor ve beş yıl sonra on yıl sonra ne gibi gelişmeler kaydedildiği 
sorgulanmıyor. Küresel ısınma ve çevrenin korunması gibi konular, gönüllülük hayırseverlik ve 
toplumun belirli gelir gruplarında olan zamanı olanların işi gibi algılanıyor. (Bu konuda benim de 
danışma kurulunda yer aldığım Hacettepe Üniversitesi, Tüketici, Pazar Danışma ve Test Eğitim Merkezi 
TÜPADEM Tüketici Dernekleri ile çalışmalar yapmıştır) Bu durumda bir soruyu yeniden sormak 
gerekiyor. Bilinçli Tüketici ve Sürdürülebilir Tüketim gibi kavramlarda bu bilinci tüketiciye kim 
kazandıracak. Televizyon programları, kamu spotu ve yazılı basın dışında tüketici örgütlerinin rolü ne 
olabilir. Bu kuruluşların da durumunu ele almakta fayda vardır. 

Bilinçli Tüketicinin Eğitiminde Tüketici Örgütlerinin Durumu 

Ülkemizde tüketiciyi korumak ve eğitmek amacı ile kurulan tüketici dernek ve vakıflarının 
sayıları 150 civarındadır. Örgüt sayısı fazla olmasına karşın bu dernek ve vakıflara üye olan tüketici 
sayısının 40-50 bin civarında olduğu sanılmaktadır. Üye sayısının kesin bilinmemesinin birçok nedeni 
vardır. Birçok tüketici bir tüketici sorunu nedeni ile derneğe üye olmasına karşın yıllar içinde üye 
olduğunu unutmuş ve dernekle maddi ve manevi ilişkisini kesmiştir. Derneklerin yeni üye kayıtlarının 
güncellemeleri ile ilgili çalışmalar bittiğinde gerçek sayı anlaşılabilecektir. Tüketici derneklerinin tek 
gelir kaynağı ortalama yıllık 40-50 liralık üye aidatları olmasına karşın, üye aidatların ödemeyen ancak 
halen üye olarak görünen tüketicilerimiz vardır. Ülkemizde kurulan birçok tüketici derneği il ve 
ilçelerde açılan tüketici hakem heyetlerinde görev almak ve buradan bir hakkı huzur ücreti elde 
edebilmek için kurulan sahada faaliyeti olmayan üye sayıları yüz civarında gözüken tabela derneklerdir. 
Ülkemizde üye sayıları birkaç bin civarında olan ve tüketici eğitimi ve örgütlenmesi yapan dernekler 
bir araya gelerek tüketici federasyonlarını kurmuşlardır. Bugün ülkemizde sayıları gün geçtikçe artan 6 
adet de tüketici dernekleri federasyonu bulunmakta ve konfederasyon çalışmaları yapılmaktadır. 
Devletin de tüketici örgütlerine bir yardımı söz konusu değildir. 1982 Anayasasının "Tüketicilerin 
korunması" başlıklı 172’nci maddesi "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, 
tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmü ile tüketicilerin korunmasını 
anayasal güvence altına almış ve Devleti tüketicileri korumakla görevlendirmiştir. Ancak bu madde 
içinde yer alan kendilerini koruyucu girişimleri teşvik eder prensibi bugüne kadar uygulanmamıştır. 
Tüketici Dernekleri Federasyonu ve diğer federasyonlar ile üye sayıları yeterli büyüklüğü ulaşmış 
tüketici dernekleri, bilinçli tüketici eğitimi, çevre eğitimi, sürdürülebilir tüketim, çevre ve tüketici 
ilişkisi, alışveriş planlaması, tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, genetik yapısı değiştirilmiş 
organizmalar, sağlıklı beslenme gibi birçok konuda zaman ve mali olanaklar elverdiğince eğitimler 
düzenlemektedirler. Tüketici Dernekleri bu eğitimler sırasında az sayıda da olsa yerel yönetimlerden 
destek almakta, bunun dışında siyasi parti, ticari şirket vb. gibi kuruluşlardan herhangi bir yardım 
almamaktadırlar. Birçok tüketici derneğinin ve federasyonunun kuruluş tüzüğünde bu tür yardımlar ile 
ticari firmalar ilişkiler ve yayınlarına herhangi bir ticari firmanın reklamını almamak gibi konularda sıkı 
kurallar getirilmiştir. (7) Tüketici Dernek ve Federasyonlarının uluslararası alanda faaliyet gösteren 
Consumers İnternational adlı kuruluşa üye olurken aranılan özelliklerde bunlardır. Buna karşın bazı 
sözde tüketici dernekleri firmalara çeşitli adlar altında “Marka Tüketici Ödülü” altında hangi kriterlere 
göre verildiği belli olmayan ödüller dağıtarak ticari yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Tüketici Dernekleri – Üniversite İlişkisi 

Tüketici dernekleri tarafından tüketiciye verilecek eğitimlerde, eğitimcinin rolü ve tecrübesi çok 
önem kazanmaktadır. Bu konuda üniversite öğretim üyelerinden yardım alınmaktadır. Ancak 
eğitimlerde önemli olan husus, dinleyici kitlesinin eğitim durumudur. Genellikle işçi, memur emeklisi 
veya ev hanımı olan kitlenin ortalama eğitim seviyesine göre anlaşılabilir bir eğitim verilebilmesi için 
akademik dil yerine halkın anlayacağı kavramları kullanmak, güncel olaylardan örnekler vermek ve bu 
eğitime özel görsel araçların kullanılması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bazı olumsuz 
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olaylar nedeni ile Tüketici Dernek ve iş birliği yapılacak olan üniversite ve öğretim üyelerini titizlikle 
seçmek durumunda kalmışlardır. Bazı üniversitelerin aynı ulus ötesi şirkete ait, deterjan ve şampuan 
reklamlarında boy göstermesi, filanca üniversite “şu marka deterjanı tavsiye ediyor, şu üniversitenin Tıp 
Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı öğretimü yelerinin kurduğu Dermatoloji Derneği şu şampuanı 
tavsiye ediyor gibi yıllardır reklamlarını izlediğimiz talihsiz örnekler, tüketici tarafından eğitimlerde 
sorgulanmaktadır. Ege bölgesinde bir üniversitemiz kendi hükmi şahsiyeti ile toz çamaşır deterjanı 
reklamlarına çıkmış, şu günlerde de aynı bölgede üretilen katkılı süt reklamlarında yer almaktadır. Bilim 
yuvası olan nitelikli öğrenci yetiştirmeleri gereken üniversitelerimizin direkt ya da öğretim üyeleri 
kanalı ile kurdukları derneklerin bir tüketim malı önermesini etik bulmamaktayız. (*) 

Tüketiciye Yani “İnsana” Yeni Görevler. 

Son yıllarda giderek olumsuz etkisini hissettiren küresel ısınma, iklim değişiklikleri, seller, 
hortumlar, göllerin kuruması, yağış azlığı, kuraklık, gıda fiyatlarının artması, yoksulluğun küresel olarak 
yaygınlaşması insanoğlunun yeni önlemler almasını da gerekli kılıyor. Küresel ısınma ile tetiklenen 
virüs salgınları bireyin ille de bir mal veya hizmeti tüketmeden gelecek nesilleri düşünen bir “insan” 
olarak da bazı önlemler almasını gerektiriyor. Bunların başında kuşkusuz örgütlenme geliyor. Tüketici 
Derneklerine, çevre derneklerine üye olmak ya da bu konuda sosyal Medya’da paylaşımlar yapmak, 
hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin bu konuda alacağı tedbirlerin arttırılmasını 
istemek ve “baskı grubu” şeklinde örgütlenmeyi gerektiriyor. Tüketici bunu başaramadığı takdirde, 
geçmişte de olduğu gibi birilerinin gelip kendilerine gitmesini beklemek durumunda kalacaktır. Çeşitli 
siyasi ,mali menfaatlerin olduğu tüketim alanında bunun gerçekleştirilmesi zordur .Korona salgını bir 
müddet daha bir araya gelip yüz yüze toplantılar yapmaya imkan tanımayacak gibi görünse de, internet 
teknolojisinin sağladığı imkanlarla aynı amacı güden, insanların katılacağı programları düzenleyip 
gruplarla eğitim yapmak da mümkün hale gelmiştir. 

Su kaynaklarının etkin kullanılması, su tasarrufu başta olmak üzere, küresel ısınma, sera 
gazlarının azaltılması, plastik kullanımının azaltılması, mikro plastikler, tarım ilaçlarının çevre ve insan 
sağlığına etkileri, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların gelecek on, on beş yılda insan sağlığına 
etkileri gibi programlar yapıp birlikte bilinçlenmek de mümkün görülüyor. 

Bilinçli tüketici, ürün ambalajlarının üzerinde yer alan geri kazanım işaretlerinin ne anlama 
geldiğini, gerçekten bir pet şişenin geri mi kazanıldığını, yoksa bir miktar para ödenerek pet şişelerin 
doğada çürümeye mi bırakıldığını da sorgulamalı. Bir tişörtün bile üretilirken, 2700 litre, 13.500 bardak 
su harcandığını bu yüzden kullanılmayan giysilerin yeniden değerlendirildiği sosyal medya sitelerine de 
üye olmalı. Tüketici, dünyada çevre sorunları arttıkça geçmişten beri çevrenin kirletilmesinde önemli 
katkıları olmuş bazı firmaların “Yeşil endüstri”, “Çevreye Saygılıyız” gibi reklamları ile daha fazla 
karşılaşacak. Yakıt, otomobil, deterjan, plastik üreticileri ve onlarca endüstri ve marka bu konuda 
“çarpıtılmış bir reklam algısı ile” bir bilinç oluşturup kendi firma değerlerini ve hisse senetlerinin 
değerlerini yüksek tutmaya çalışacaklar. Gelecek yıllarda da birçok konut sitesi “Yeşil Çevre” imajı ile 
kentsel dönüşümler yaparak doğayı tahrip etme yarışını sürdürecekler. Yüzlerce ailenin yirmi santim 
derinliğinde bir havuza baktığı marina siteleri, birkaç dal yeni ağacın yer aldığı siteler park orman diye 
satılabilecek. Bilinçli tüketici satın alma tercihleri bilinçaltı reklamlara karşı daha uyanık ve araştırıcı 
olmak zorunda. Tüketici, bilinçli tüketim veya sürdürülebilir tüketim gibi kavramların yani tüketimin 
ve üretimin de sürdürülebilmesi için, bir yandan da yaşamın da sürdürülmesi için, silahsızlanma, ülkeler 
arasında yardımlaşma, küresel refahın sağlanması, göçlerin önlenmesi gibi konularda da bilgi sahibi 
olmalı ve bunu siyasi alanda da bir baskı gücü olarak kullanmayı da öğrenmelidir. 

Bilinçli tüketimin ve sürdürülebilir tüketim gibi kavramların geliştirilmesinde en önemli görevler 
yine birçok çalışmada da belirtildiği gibi devlete, üniversitelere ve tüketici örgütlerine düşmektedir. Bu 
konuda başta Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Çevre 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TRT ve gibi kuruluşların bilinçli tüketim ve sürdürebilir tüketim 
konusunda eğitim vermeleri gerekmektedir. Ne var ki giderek artan küresel ısınma kuraklık korona 
süreci gibi olumsuzluklar artık tedbirlerin kurumlar arası iş birliği ile daha hızlı bir şekilde alınmasını, 
bu konudaki görevlerin net bir şekilde tanımlanmasını da gerektirmektedir (*) Kuşkusuz bu alanda 
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yalnızca üniversiteler değil, bilim insanlarının kurduğu genellikte tıp branş derneklerinin, margarin, 
çamaşır suyu, çocuk bezi gibi onlarca markayı önermeleri de bilimsel etik sorununu tartışılır hale 
getirmektedir. Tüketici eğitimlerinde en büyük sorunumuz ise, televizyon programlarına çıkan bazı tıp 
doktorlarının “kaya tuzu yiyin, karşı paça çorbası için, iki , hamile kadınlar şeker yüklemesi yaptırmasın 
“şeklinde genel geçer önermelerine cevap vermek zorunda kalmamızdır. Bu öğretim üyeleri bu öneriyi 
yaparken kişinin tansiyonu, kötü huylu kolesterolü, şekeri, kalp hastalığı, damarlarında stendi var mı 
gibi sorunları düşünmeden tavsiyeler yaparken yandan da kendi kitaplarının örtülü reklamını 
yapmaktadırlar. Korona salgını nedeni ile artık ekranlarda görmekten kurtulduğumuz bu bilim 
insanlarının tüketici sağlığına yarardan daha çok zarar verdiğini düşünüyoruz. Sosyal medyada ve 
televizyon kanallarında cinsel güç arttırıcı bal, ağrı kesici krem gibi sahte ürünleri satan tıp hekimleri, 
bizlerinde şikayetleri ile Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ağır cezaya çarptırılmakta meslek 
odaları disiplin cezaları uygulamaktadırlar. Bugün ne yazık ki tüketiciye diş macunu, diş fırçası, diş 
temizlik tableti öneren onlarca diş hekimi ilgili tıp yasalarına ve etik meslek birliği ilkelerine ve reklam 
mevzuatına rağmen, ürün reklamı yapmaya devam etmektedirler. Bu yüzden aslında gözümüz kapalı 
güvenmemiz gereken üniversitelerimiz ile tüketici örgütleri olarak bir eğitim ilişkisi geliştirilmek 
istendiğinde ise çok dikkatli araştırmalar yapmamız gerekiyor. Örneğin; Nişasta bazlı şeker, sigara, 
gazlı meşrubat, deterjan veya şampuan, ya da makyaj malzemesi üreten firmalardan fon alınarak 
yapılmış çalışmaları gelenek haline getirmiş bazı üniversitelerden de uzak durmamız ilkelerimiz 
açısından gerekmektedir. Tüm bu olaylar göz önünde bulundurulduğunda tüketici eğitiminde aslında 
üniversite – tüketici eğitimi ilişkisinin beklenen düzeyde gelişemediğini üzülerek söylemek gerektiğine 
inanıyorum. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19PANDEMİSİNİN ÇALIŞMA 
YAŞAM KALİTESİ VE BESLENME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nihan ÇAKIR BİÇER1 & Burcu AYVAZ2 

AMAÇ 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 
2019 yılı Aralık ayında yeni bir salgın olarak dünyaya duyurulmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 
Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bazı pnömoni olguları ile ortaya çıkan virüs, SARS-CoV-2 olarak 
adlandırılmış, virüsün yol açtığı hastalık ise Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak 
isimlendirilmiştir (Xiao ve ark, 2020). Koronavirüs hastalığının kısa sürede Çin sınırlarını aşması ve 
dünya genelinde vaka sayısının artması ile COVID-19salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
“uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırılmış ve virüsün hızlı yayılımı ile 
küresel salgın (pandemi) olarak kabul edilmiştir (DSÖ, 2020). Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 
tarihinde görülmüştür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 

COVID-19, ülkelerin sağlık sistemlerine büyük yük oluşturmuş, sağlık çalışanlarının stres ve 
yaşam kalitesi düzeylerini olumsuz etkileyebilecek yoğun bir çalışma düzenine yol açmıştır (Ayyıldız, 
2020). Artan iş yükü, vakalarla yakın temas halinde olma, virüsün kendilerine ve ailelerine bulaşma 
korkusu, hastalığın yönetiminde deneyimsiz olma, artan mesai saatleri, önemli yaşam tarzı değişiklikleri 
ve karantina gibi faktörler, sağlık çalışanlarının üzerinde baskı oluşturmuştur (Polat and Coşkun, 2020). 
Bu faktörler, sağlık çalışanları arasında korku, endişe, depresyon ve uykusuzluk gibi uzun vadede ruh 
sağlığını tehdit eden sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Aşkın ve ark, 2020). Stresin 
fizyolojik ve psikolojik sonuçları, davranışsal değişiklikleri beraberinde getirmektedir (Özenoğlu, 
2018). Bu değişikliklerden en çok etkilenenler arasında beslenme de yer almaktadır (Kadıoğlu ve Ergün, 
2015). Bu araştırmada pandemi sürecinde oldukça zor koşullar altında çalışan ve günümüzün en stresli 
meslek gruplarını oluşturan sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesi ve anksiyete düzeyinin 
beslenme durumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılan 18-65 yaş aralığında, pandemi sürecinde aktif 
görev yapan sağlık çalışanları dahil edilmiştir. Katılımcılara çevrimiçi anket uygulanarak demografik 
özellikleri, antropometrik ölçümleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorular sorulmuştur.  

Pandeminin yarattığı stresi değerlendirmek için Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) 
uygulanmıştır. KAÖ, COVID-19ile ilişkili işlevsel olmayan anksiyete için geliştirilmiş, 5 sorudan 
oluşan ve ileri psikometrik özellikleri olan bir ruhsal sağlık tarama aracıdır. Toplamda en az 0, en fazla 
20 puan alınmakta ve toplam puanın ≥9 olması koronavirüs ile ilişkili işlevsiz anksiyeteye işaret 
etmektedir (Lee 2020, Evren ve ark, 2020). 
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2Stajyer Diyetisyen, İstanbul Kültür Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
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 Sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesini değerlendirmek için Türkçe uyarlaması sağlık 
çalışanları ile yapılmış olan Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) kullanılmıştır (Stamm 
2005, Yeşil ve ark, 2011). Mesleki tatmin, tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğu olmak üzere üç alt 
ölçekten oluşmaktadır. Üç alt boyutta sırasıyla; yardıma ihtiyacı olan başka bir kişiye yardım etmesi 
sonucu duyulan tatmin; umutsuzluk, iş yaşamında oluşan sorunlarla başa çıkmada zorluk ve stres 
verici bir olayla karşılaşma sonucunda ortaya çıkan belirtiler ile ilgili sorular yer almaktadır.  

Pandeminin yarattığı anksiyetenin ve çalışma yaşam kalitesinin beslenme üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği (MEDAS) uygulanmıştır (Schröder ve ark, 2011, 
Özkan Pehlivanoğlu ve ark, 2020).  

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 kullanılmıştır. Sürekli değişkenler için sayı, oran (%) 
ve aritmetik ortalama±standart sapma değerleri verilmiştir. Tüm analizlerde yanılma düzeyi olarak alfa 
(a)=0.05 değeri kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmaya 57 erkek (%21.2), 212 kadın (%78.8) olmak üzere toplam 269 sağlık çalışanı 
katılmıştır.  Kadınların yaş ortalaması 38.5±10.2 yıl, erkeklerin ise 42.5±11.7 yıldır (p>0.05). Kadın ve 
erkeklerin ortalama beden kütle indeksi 25.2±4.1 kg/m2 ve 26.3±2.7 kg/m2 olarak saptanmıştır (p<0.05). 
Bireylerin antropometrik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Bireylerin yaş ortalaması ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi 
 Erkek 

n=57 
Kadın 
n=212  

 x̄±SS x̄±SS p 
Yaş (yıl) 42.5±11.7 38.5±10.2 0.267 
Vücut ağırlığı (kg) 80.2±9.2 65.5±11.0 0.165 
Boy uzunluğu (cm) 174.0±7.6 161±5.5 0.001 
BKİ (kg/m2)  26.3±2.7 25.2±4.1 0.000 

Katılımcıların daha önce COVID-19tanısı alma durumu sorulmuş, 11 erkek (%19.3), 41 kadın 
(%19.3) sağlık çalışanı COVID-19tanısı aldığını; 5 erkek (%8.8), 11 kadın (%5.2) sağlık çalışanı ise 
COVID-19tanısı almadığı halde karantina süreci geçirdiğini belirtmiştir (p>0.05) (Tablo 2).  

 

Tablo 2. COVID-19tanısı alma durumlarının dağılımı 

COVID-19tanısı almış olma  

Erkek 
n=57 

Kadın 
n=212 

 

S % S % p 
Evet 11 19.3 41 19.3 

0.593 Hayır 41 71.9 160 75.5 
Hayır, karantina süreci geçiren 5 8.8 11 5.2 
Toplam 57 100.0 212 100.0 

KAÖ ortalama puanı kadınlarda (2.4±3.4) erkeklere (0.7±1.5) göre daha yüksektir ve 198 kadın 
(%93.4) ve 14 erkek (%6.6) yüksek anksiyete düzeyine sahip olarak değerlendirilmiştir (p<0.05) (Tablo 
3).   
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Tablo 3. KAÖ puan ortalaması ve sınıflaması 
 Erkek 

n=57 
Kadın 
n=212  

p 
x̄±SS x̄±SS 

KAÖ Puanı 0.71.5 2.43.4 0.000 
 S % S %  
İşlevsiz anksiyete  
(≥9 puan) 14 6.6 198 93.4 0.046 

ÇYKÖ toplam puanı cinsiyete göre fark göstermemekle birlikte (p>0.05), kadınların (37.3±8.4) 
mesleki tatmin ortalama puanı, erkeklere (33.8±10.8) göre daha yüksektir (p<0.05) (Tablo 4).  

Tablo 4. ÇYKÖ toplam ve alt boyut puan ortalaması 
 Erkek 

n=57 
Kadın 
n=212 

 
 

p x̄ ± SS x̄ ± SS 
Mesleki tatmin 33.810.8 37.38.4 0.013 
Tükenmişlik 24.95.0 26.15.2 0.609 

Eşduyum yorgunluğu 22.57.3 26.87.7 0.744 
Toplam puan 81.314.8 90.213.9 0.471 

MEDAS ortalama puanı ve Akdeniz diyetine uyum dağılımı arasında cinsiyetler arası anlamlı 
fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 5). 

Tablo 5: MEDAS puan ortalaması ve uyum sınıflaması 
 
 
 
MEDAS puanı 

Erkek 
n=57 

Kadın 
n=212 

 
 
p x̄ ± SS x̄ ± SS 

5.72.0 5.61.8 0.187 
MEDAS uyum sınıflaması S % S % 

 
 
 
0.792 
 

Zayıf uyum  
(≤6 puan) 36 63.2 133 62.8 

Kabul edilebilir uyum  
(7-8 puan) 15 26.3 62 29.2 

Sıkı uyum  
(≥9 puan) 6 10.5 17 8.0 

TARTIŞMA 

Sağlık çalışanlarının depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmada 
bireylerin %11.7’sinde çok ileri düzey depresyon, %22.7’sinde çok ileri düzey anksiyete, %4.9’unda ise 
çok ileri düzey stres durumunun saptandığı bildirilmiştir (Polat ve Coşkun, 2020). Başka bir çalışmada 
ise COVID-19açısından yüksek riskli ve enfekte kişiler ile yakın temas halinde bulunan bireylerin 
COVID-19geçirmeseler de olumsuz psikolojik etkiler yaşadıkları bildirilmiştir (Xiao ve ark, 2020). 
Sağlık sektöründe çalışan, aile ve iş hayatı arasındaki dengenin sağlanması açısından önemli 
sorumluluklar üstlenen kadınlar için pandemi süreci daha büyük bir stres kaynağıdır. Bir çalışmada 
yoğun bakım ve COVID-19poliklinikleri gibi yüksek riskli alanlarda çalışan 9 kadın katılımcı, çalışma 
alanlarında sosyal mesafenin mümkün olmadığını ve bu nedenle kaygı duyduklarını belirtmişlerdir 
(Kavas ve Develi, 2020). Bu çalışmada da kadınların COVID-19ile ilişkili işlevsiz anksiyete 
durumunun, erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Huffman ve ark. (2020), sağlık çalışanlarının üzerlerinde çok fazla sorumluluk hissetmelerinin, 
iş ve rol belirsizliğinin, üstlerden ve meslektaşlarından destek eksikliği ile karşı karşıya kalmanın da 
sağlık çalışanları üzerinde strese neden olduğunu belirtmiştir. Mesleki tatmin, çalışanın kendi mesleği 
veya işiyle ilgili bir alanda yardıma ihtiyacı olan bir başka kişiye yardım etmesi sonucunda duyduğu 
tatmin ve memnuniyet duygusunu ifade etmektedir (Yeşil ve ark, 2011). Bu çalışmada kadınların 
mesleki tatmin düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  
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Beden ve ruh sağlığı bir bütün olarak düşünüldüğünde, bireyin içinde bulunduğu duygu durumu 
bireylerin besin seçimi ve besin tüketimini yakından etkilemektedir. Doğal afetler gibi stres kaynağı 
olan bir durumun beslenme ile ilişkisini inceleyen bir çalışmada, stresin sağlıklı yeme davranışlarını 
azalttığı bildirilmiştir (Kuijer ve Boyce, 2012). Bu çalışmada da pandemi sürecinde görev hem kadın 
hem erkek sağlık çalışanlarında Akdeniz diyetine uyumunun zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun 
pandemi sürecinde özellikle uzun mesai süreleri, sağlık çalışanlarının hastanedeki beslenme düzeninin 
değişmesi, yemekhane ortamlarının COVID-19tedbirleri kapsamında düzenlenmesi nedeniyle 
olabileceği düşünülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada COVID-19’un özellikle kadınlarda anksiyete düzeyini arttırdığı, pandemi 
sürecinde yoğun çalışan sağlık çalışanlarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme modeli olan 
Akdeniz diyetine uyumlarının zayıf olduğu saptanmıştır. Salgının fiziksel ve biyolojik sağlık üzerindeki 
etkilerinin yanı sıra ruh sağlığı üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli ve sağlık çalışanlarının yaşam 
biçimi davranışlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli destek ve motivasyonun 
sağlanması, psikolojik desteğe erişimin arttırılması stratejileri üzerinde durulmalıdır. 
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EVALUATION of THE IMPACT of THE COVID-19PANDEMIC on 
WORKING LIFE QUALITY and NUTRITIONAL STATUS in 

HEALTHCARE PROFESSIONALS  

Nihan ÇAKIR BİÇER1 & Burcu AYVAZ2 

AIM 

Coronavirus disease (COVID-19) was announced to the world as a new epidemic by the National 
Health Commission of the People's Republic of China in December 2019 (TR Ministry of Health, 2020). 
The virus, which occurs with some cases of pneumonia such as fever, cough and shortness of breath, 
was named SARS-CoV-2, and the disease caused by the virus was named Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) (Xiao et al, 2020). With the coronavirus disease transiting the borders of China in a short 
time and the number of cases increasing worldwide, the COVID-19epidemic was classified as an 
"international public health emergency" by the World Health Organization and was recognized as 
pandemic with the rapid spread of the virus (WHO, 2020). The first case was reported on March 11, 
2020 in Turkey (TR Ministry of Health, 2020). 

COVID-19has put a huge burden on the health systems of countries and has led to an intense 
working order that can negatively affect the stress and quality of life levels of healthcare workers 
(Ayyıldız, 2020). Factors such as increased workload, close contact with patients, fear of spreading the 
virus to themselves and their families, inexperience in managing the disease, increasing working hours, 
significant lifestyle changes and quarantine have put pressure on healthcare professionals (Polat and 
Coşkun, 2020). These factors have led to the emergence of health problems that threaten mental health 
in the long term, such as fear, anxiety, depression and insomnia among healthcare professionals (Aşkın 
et al, 2020). The physiological and psychological consequences of stress bring along behavioral changes 
(Özenoğlu, 2018). Nutrition is one of the behaviors most affected by these changes. (Kadıoğlu and 
Ergün, 2015). In this study, it is aimed to examine the effect of the working life quality and anxiety level 
of healthcare workers who work under very difficult conditions during the pandemic process and 
constitute one of the stressful occupational groups. 

METHOD 

Healthcare workers actively working during the pandemic process between the ages of 18-65, 
who were reached with the snowball sampling method, were included in the study. The participants 
were asked questions about demographic characteristics, anthropometric measurements and eating 
habits by applying an online questionnaire. The Coronavirus Anxiety Scale (CAS) was applied to 
evaluate the stress caused by the pandemic. The CAS is a mental health screening tool developed for 
dysfunctional anxiety associated with COVID-19, consisting of 5 questions and with advanced 
psychometric features. A minimum score of 0 and a maximum of 20 points is obtained in total, and a 
total score of 9 indicates dysfunctional anxiety associated with coronavirus (Lee 2020, Evren et al, 
2020). 
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In order to evaluate the working life quality of healthcare workers, the Professional Quality of 
Life Scale (ProQoL), adapted into Turkish with healthcare workers, was applied (Stamm 2005, Yeşil et 
al, 2011). ProQoL consists of three subscales: compassion satisfaction, burnout, and compassion 
fatigue/secondary trauma. In three sub-dimensions include questions about, respectively; satisfaction 
felt as a result of helping another person in need of help; hopelessness, difficulty in coping with problems 
in business life, and symptoms that arise as a result of encountering a stressful event. 

Mediterranean Diet Commitment Scale (MEDAS) was applied to evaluate the effect of anxiety 
caused by pandemic and quality of work life on nutrition (Schröder et al, 2011, Özkan Pehlivanoğlu et 
al, 2020). 

SPSS 22.0 was used to evaluate the data. Count, percentage (%) and arithmetic mean ± standard 
deviation values are given for the measured variables. In multiple choice questions, multiple analysis 
methods were used. Alpha (a) = 0.05 was accepted as the level of error in all analyzes.  

RESULTS 

A total of 269 healthcare workers, 57 males (21.2%) and 212 females (78.8%), participated in the 
study. The average age of women was 38.5±10.2 years, and that of men was 42.5±11.7 years (p> 0.05). 
The mean body mass index of men and women were 25.2±4.1 kg/m2 and 26.3±2.7 kg/m2, respectively 
(p <0.05). Anthropometric data of the individuals are shown in Table 1. 

Table 1. Evaluation of individuals' mean age and anthropometric measurements 
 Male 

n=57 
Female 
n=212  

 x̄±SS x̄±SS p 
Age (year) 42.5±11.7 38.5±10.2 0.267 
Body weight (kg) 80.2±9.2 65.5±11.0 0.165 
Height (cm) 174.0±7.6 161±5.5 0.001 
BKİ (kg/m2)  26.3±2.7 25.2±4.1 0.000 

Participants were asked about their previous COVID-19diagnosis, 11 male (19.3%), 41 female 
(19.3%) healthcare workers were diagnosed with COVID-19; 5 men (8.8%) and 11 women (5.2%) stated 
went through a quarantine process without COVID-19diagnosis (p>0.05) (Table 2). 

Table 2. Distribution of diagnoses of COVID-19 

Diagnosed with COVID-19 

Male 
n=57 

Female 
n=212 

 

n % n % p 
Evet 11 19.3 41 19.3 

0.593 Hayır 41 71.9 160 75.5 
Hayır, karantina süreci geçiren 5 8.8 11 5.2 
Toplam 57 100.0 212 100.0 

The mean CAS score of women (2.4±3.4) was higher than that of men (0.7±1.5), and 198 women 
(93.4%) and 14 men (6.6%) were rated as having a high level of anxiety (p<0.05) (Table 3).   
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Table 3. The mean CAS score and classification 
 Male 

n=57 
Female 
n=212  

p 
x̄±SS x̄±SS 

CAS score 0.71.5 2.43.4 0.000 
 n % n %  
Dysfunctional anxiety 
(≥9 score) 14 6.6 198 93.4 0.046 

Although the total score of the ProQoL does not differ according to gender (p>0.05), the average 
professional satisfaction score of women (37.3±8.4) is higher than that of men (33.8±10.8) (p<0.05) 
(Table 4). 

Table 4. Mean ProQoL total and sub-dimension scores  
 Male 

n=57 
Female 
n=212 

 
 
p x̄±SS x̄±SS 

Compassion satisfaction 33.810.8 37.38.4 0.013 
Burnout 24.95.0 26.15.2 0.609 
Compassion fatigue/secondary 
trauma 22.57.3 26.87.7 0.744 

Total score 81.314.8 90.213.9 0.471 

There was no significant difference between genders between the mean MEDAS score and 
adherence classification (p>0.05) (Table 5). 

Table 5. The mean MEDAS score and adherence classification 
 
 
 
MEDAS score 

Male 
n=57 

Female 
n=212 

 
 
p x̄±SS x̄±SS 

5.72.0 5.61.8 0.187 
MEDAS adherende classification n % n %  

 
 
0.792 
 

Low (≤6 score) 36 63.2 133 62.8 
Acceptable (7-8 score) 15 26.3 62 29.2 
High (≥9 score) 6 10.5 17 8.0 

DISCUSSION 

In a study evaluating depression, anxiety and stress levels of healthcare professionals, reported 
that 11.7% of the individuals had very advanced depression, 22.7% had very advanced anxiety, and 
4.9% had a very advanced stress state (Polat and Coşkun, 2020). In another study, it was reported that 
individuals who are at high risk for COVID-19and who are in close contact with infected people 
experience negative psychological effects even if they do not have COVID-19(Xiao et al, 2020). The 
pandemic is a greater source of stress for women who work in the health sector and take on important 
responsibilities in terms of ensuring the balance between family and work life. In one study, 9 female 
participants working in high-risk areas such as intensive care and COVID-19outpatient clinics stated 
that social distance in their workplace is not possible and therefore are worried (Kavas and Develi, 
2020). In this study, the dysfunctional anxiety state of women associated with COVID-19was higher 
compared to male participants. 

Huffman et al. (2020) stated that healthcare workers feel too much responsibility for them, job 
and role uncertainty, and being faced with lack of support from superiors and colleagues also cause 
stress on healthcare professionals. Compassion satisfaction refers to the satisfaction felt by the employee 
as a result of helping another person in need of help in a field related to his or her job (Yeşil et al, 2011). 
In this study, the professional satisfaction level of women is higher than that of men. 
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Considering the physical and mental health as a whole, the emotional state of the individual 
closely affects the individual's food selection and food consumption. In a study examining the 
relationship between nutrition and a stressful situation such as natural disasters, stress was reported to 
reduce healthy eating behaviors (Kuijer and Boyce, 2012). In this study, the adherence with the 
Mediterranean diet was weak in both female and male healthcare workers during the pandemic process 
was determined. This result may be due to the long working hours in the pandemic, the change in the 
diet of healthcare professionals in the hospital, and the regulation of the dining hall environments within 
the scope of COVID-19measures. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

In this study, it has been determined that COVID-19increases the anxiety level especially in 
women, and that healthcare workers who work intensely during the pandemic have poor adherence with 
the Mediterranean diet, which is a healthy and sustainable eating model. In addition to the effects of the 
epidemic on physical and biological health, the effects on mental health should not be ignored, and 
strategies for providing the necessary support and motivation for healthcare workers to maintain their 
lifestyle behaviors and increasing access to psychological support should be emphasized.  
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LUXURY HOUSING PROJECTS AND SUSTAINABILITY IN ANKARA 

Gizem ER1 & Leyla ALKAN GÖKLER2 

AIM 

Since the 1980s, many changes have occurred in spatial, economic, and political areas around the 
world. With the increase in industrialization, migration from rural to urban has increased and 
population accumulation has occurred. The gradual increase in the world population, the rapid 
urbanization brought about by globalization, and the destruction of the ecological environment that 
develops as a result of these cause problems that are very difficult to return. For this reason, the concept 
of sustainability emerged in the 1970s to protect the natural environment and leave a livable 
environment for future generations. Since sustainability is a very wide and comprehensive subject, 
many studies have been carried out by different disciplines and at different scales to develop this 
concept. The most basic definition of sustainability is known as meeting the needs of today without 
endangering the needs of future generations. According to Manderson, sustainability is a universal 
principle common to all systems and these systems must adapt to changing conditions and requirements 
to ensure sustainability (Manderson, 2006). According to Bagheri and Hjorth, sustainability should be 
considered as a process, not a goal to be achieved. In this process, sustainability should be seen as a part 
of daily life. Besides, like classical science problems, the problem should not be divided into elements, 
but a solution should be produced by taking it as a whole. According to the authors, in the concept of 
sustainability, which includes different systems such as economy, environment, and society, the 
relationship of these systems and their effects on each other should be considered (Hjorth & Bagheri, 
2006). Sustainability has been a concept that first emerged to reduce negative environmental impacts. 
Afterward, it has been handled with many dimensions such as economic, cultural, and social. Within 
the scope of this study, it is aimed to evaluate the social dimension of sustainability within the framework 
of luxury housing projects emerging in the Incek Neighborhood. In this context, the definition of the 
concept of social sustainability will be tried to be made in the following section. In the next section, 
after the method of the study is explained, the historical development of the Incek neighborhood in 
Ankara will be summarized. After the luxury housing projects in the Incek neighborhood are evaluated 
in terms of social sustainability, the study will be terminated with the conclusion section. 

SOCIAL SUSTAINABILITY 

Social sustainability defines “a condition that improves life within communities and a process 
that can achieve this condition within communities”. Equality of access to basic services, 
intergenerational equality, cultural integration, and the sense of responsibility required to transmit and 
maintain a sense of social sustainability from generation to generation are among the elements required 
to achieve social sustainability (McKenzie, 2004). For social sustainability to be successful, equal 
distribution, adequate access to social services such as health and education, gender equality, political 
accountability, and participation must be ensured and sufficient for everyone (Harris, 2009).  
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Apart from equality and democracy, other important factors for the development of social 
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sustainability are human rights, social homogeneity, fair income distribution, job opportunity, equal 
access to resources, and social services. At the same time, it is stated that the scope of social, economic, 
cultural, and political dimensions should be put forward together and the advantages and disadvantages 
that arise as a result of this diversity should be evaluated together (Sachs, 1999). Based on social 
sustainability, it is emphasized that people should have equal rights regardless of religion, language and 
gender while meeting their basic needs such as housing, health, education. Housing plays a significant 
role in sustainable city formation due to its environmental, economic, and social impact. Housing is not 
just a place that meets the shelter needs of people. It is a comprehensive concept that affects people's 
lifestyles, enables social interaction with people, and creates the physical environment required to meet 
their basic needs while doing all these. From this point of view, housing emerges as the most important 
concept that should be emphasized in transforming cities into sustainable areas, as it contains all the 
criteria to ensure sustainability and is the unit that occupies the most space in the city compared to other 
functions. In addition to taking up more space, the location of the residence in the city plays an important 
role in the development of the city due to the services and opportunities it brings. While defining 
adequate housing for everyone at the Habitat II conference, it is emphasized that housing should be 
physically healthy, safe, comfortable, durable, accessible, affordable, and social services (health, 
education, etc.) should be equally accessible to all without discrimination. UN General Assembly, 
1996). Since the residence is not just a physical space, it is a building unit that directly affects both its 
environment and human life, it has a very important place in creating sustainable spaces. Therefore, 
creating equally accessible spaces for everyone in urban planning contributes to the development of 
social sustainability. While the structure of cities has changed over time, people's understanding of 
housing and living styles has also changed. For this reason, luxury housing projects have started to be 
produced to meet the changing housing demands. The general characteristics of these projects are that 
they are high density, contain many activities, sheltered and mixed-use. In this study, the Ankara Incek 
neighborhood has been determined as the study area with its changing housing structure due to the recent 
increase in luxury housing projects. This study, it is aimed to evaluate the luxury housing projects in the 
selected area in terms of social sustainability based on the determined criteria. In this context, among 
the criteria to be examined in terms of social sustainability, equality, mixed-use, security, access to 
services, and neighborhood integrity are included. 

METHOD  

In this study, the effect of these projects, which provide many opportunities together and promise 
a privileged life, on human life in terms of social sustainability is the main research subject of this study. 
For this reason, in the study, luxury housing projects in the Incek neighborhood of Ankara will be 
evaluated on the social sustainability criteria obtained as a result of the literature review. Before starting 
the field study, the planning stages of Ankara and the historical development of the residential areas, the 
current growth areas of the city will be mentioned. Later, information will be given about the location of 
the Incek neighborhood in the city, its historical development, and planning decisions. In the field study, 
10 projects were selected from the luxury housing projects in the region, and fieldwork was carried out. 
The selected projects will be evaluated on the topics of equality, mixed-use, security, neighborhood 
integrity, and access obtained as a result of the literature review on social sustainability. As a method of 
obtaining data related to the study area, information was tried to be obtained from the companies about 
the project characteristics, and the necessary information for evaluation was obtained as a result of on-
site observations and interviews. 

Historıcal development of İncek neighborhood in Ankara 

With Ankara becoming the capital city, its first plan was designed by architect Dr. Carl Ch. It was 
built by Lörcher. This plan consists of the basic decisions of the Red Crescent and its surroundings. 
Later, in 1928, Herman Jansen prepared a development plan for the Red Crescent and its surroundings. In 
1957, with the Yücel-Uybadin plan, Ankara was planned as a city with a population of 750,000, with a 
densely settled city, with a single-centered development, with slum areas being zoned, by restricting it 
with the ring road. In 1990, with the Master Development Plan, planning that enabled the city to develop 
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on the western corridor emerged. After this plan, rent and land speculation in the west corridor increased 
and had an impact on the macro form of the city. In 1986, the 2015 Structural Plan was prepared by the 
METU Department of Urban Planning for a study on Ankara transportation at a scale of 1 / 100,000, 
but not approved. (Ankara Metropolitan Municipality Department of Zoning and Urban Planning, 
2006). After Ankara was declared the capital city, it has become a rapidly developing and growing city. 
In the development of the city, from the planning point of view, it has been tried to find solutions to the 
problems with completely fragmentary approaches by ignoring the problems in the whole city. As a result 
of these approaches, much bigger problems such as unplanned development points, land speculation and 
urban sprawl, and social segregation developed in line with this, especially in the western and 
southwestern regions of the city. 

With the immigration of Ankara after it became the capital, rapid population growth has been 
experienced and the housing problem has emerged. The housing problem has gained another dimension 
with the slums they built to find a solution for the housing needs of the lower-income groups. Urban 
transformation projects have started to be implemented to solve the slum problem. These projects, on 
the one hand, try to find problems in slum areas, on the other hand, they have started to transform slum 
areas into residential areas with high density and different problems in themselves. While these areas 
present different infrastructure problems in the city, on the other hand, they cause the unfair distribution 
of rent within the city. 

The city of Ankara consists of very different sub-markets in terms of housing areas (Alkan, 2015). 
With the plans and decisions made, the residential areas of the city were fragmented, and the same 
housing projects started to be sold at very different prices in different districts (Alkan, 2011). In this 
case, it causes the producers to target certain parts of the city in terms of housing projects. After the 
2000s, rapid development has been achieved in terms of housing areas, especially on the Eskişehir road 
and southwest axis, and land and housing prices have increased in these regions. Also, with these 
developments, luxury and high-rise housing projects 

in this region have started to choose places and these areas have become the new development 
area of the city. Today, these regions are increasingly valued and luxury housing projects continue to be 
produced rapidly. Incek neighborhood is one of the quarters where these high- rise luxury housing blocks 
are located. 

Incek neighborhood is connected to Gölbaşı district, which is one of the 25 districts of Ankara. It 
is 17 km from the Gölbaşı district center and 23 km from the city center (Map 1). 

Map. 1. Location of İncek neighborhood in the city  

(Source: www.google.com/maps) 

Incek neighborhood is located in the region of the city that has developed rapidly after the 2000s and 
is called the "southwest planning zone" in the 2023 plan. It has become one of the attraction areas of the 
city with the luxury housing projects that are located together with rural and urban settlements and with 
the recently changing planning decisions. As a result of the plan changes made in the region, land 
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speculations have emerged. With the metropolitan municipality law numbered 5216, which entered into 
force in 2004, it was included within the borders of the municipality, and it was brought from the village 
status to the neighborhood status, and the transformation from rural to urban was accelerated. Also, 
İncek-Taşpınar-Kızılcaşar Urban Transformation and Development Project Area was declared in 2005 
with the decision of Ankara Metropolitan Municipality Council dated 16.12.2005 and numbered 3279. 
It covers an area of approximately 22,350,000 square meters (Yenigül & Gökler, 2017) 

Map. 2. Approved 1 / 50.000 and 1 / 25.000 Scaled Plans within the Scope of Ankara Metropolitan 
Municipality Border (Source: Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 

2006) 

 
Looking at the overall southwestern planning region, it is seen that it is a residential-dominated 

settlement (Map 2). Also, when the houses here are examined, it is seen that there are luxury housing 
projects that appeal to a certain segment. The high-rise, mixed-use luxury housing projects, which are 
preferred by the upper-income group today, and the waste of public resources and infrastructure 
investments and the partial settlements that cannot form a public transportation system, in the 2023 
planning works carried out by the metropolitan municipality in the İncek-Kızılcaşar region. a population 
assignment was made (Ankara Metropolitan Municipality Department of Zoning and Urban Planning, 
2006). With all these planning studies, the Incek neighborhood is developing rapidly and a population 
increase is experienced. As seen in Table 1, Incek, which had a population of 368 when the village was 
settled in 1980, has turned into a neighborhood with a population of 3249 by 2014. (Yenigül & Gökler, 
2017). 

Table 1. Population growth of İncek neighborhood by years 
Year 1980 1985 1990 1997 2000 2007 2014 2020 
Population 368 412 676 1048 1936 2222 3249 5183 

Source: (Yenigül & Gökler, 2017) ve TÜİK (2020) 

 With the increasing population over time and the housing projects made to meet this need, 
different housing typologies have started to be seen together in the region. These are low- density old 
residential and new high-rise housing projects. In addition to being indifferent typologies, they are 
settled in disconnection from each other. This difference brings together two different groups in social 
and cultural terms. On the one hand, the lifestyle brought by the village settlement, on the other hand, 
the lifestyle provided by luxury and closed housing projects coexist. With the luxury housing projects 



 

  75 

choosing a place in this region, the region is developing rapidly with the increasing population and the 
basic services that need to be provided to this population. Rural settlement loses its character and turns 
into an urban settlement. This transformation not only caused the physical change of the space but also 
caused it to change socially. Within the scope of this study, it is aimed to evaluate the luxury housing 
projects selected in Incek neighborhood in terms of social sustainability. These projects will be evaluated 
in terms of equality, mixed-use, security, access, and neighborhood integrity criteria obtained from the 
literature study. 

Evaluation of Luxury Housıng Projects in Incek Neıghborhood in Terms of Socıal 
Sustaınabılıty 

Equality 

The concept of equality plays an important role in ensuring social sustainability. According to 
Sach (1999), equality and democracy are the most basic concepts of social sustainability. The difference 
in status, which has become more and more apparent in recent times, also directs the development of 
cities. Luxury housing projects that are produced to appeal to certain income groups disrupt the 
heterogeneous structure in the society. Inequality in society has become more pronounced with the 
coexistence of closed, secure, and certain people. When the properties and promotional advertisements of 
luxury housing projects in the Incek neighborhood selected within the scope of this study are examined, 
it is observed that an emphasis is placed on privileged and prestigious life. The slogans used in the 
promotions of some of these projects are listed below. 

• Simple and stylish, unique lines that will add freshness and quality to your life; It was designed 
with a modern and original understanding for those who push the limits of comfort 
(www.atabilgeincek.com). 

• In the first step, you will notice prestige and spaciousness (www.atabilgeaka.com). 
• Designed to meet the needs of modern city dwellers. Spacious spaces that come to the fore with 

modern design promise a stylish and prestigious life with original interior arrangements in 
residences (incekvista.com.tr). 

• Designed for those who seek perfection in all areas of life and want to have a lifetime of 
prestige, the project promises a new life (www.incekprestij.com). 

When these slogans are examined, it is claimed that all possibilities will be provided and a safe, 
perfect and privileged life will be offered. This privileged and safe lifestyle causes social segregation. 
Besides, it accepts the needs and expectations of everyone as the same with the services it provides in 
the projects and therefore offers a uniform lifestyle. It disrupts the heterogeneous structure in the society 
by both breaking the relationship with the outside and transforming the individual into a uniform. As a 
result, it has been observed that luxury housing projects in Incek create living spaces that do not provide 
the principle of equality, which is one of the most basic concepts in ensuring social sustainability, and 
on the contrary, increases the inequality in the society. 

Mixed-Use 

When the definitions of social sustainability are examined, it is emphasized that the creation of 
mixed-use public spaces that allow increasing social interaction contributes to the development of social 
sustainability. For this reason, in this part of the study, the housing typology, settlement, and relationship 
with each other in the İncek neighborhood will be evaluated. There are two different settlements in this 
region. The first of these is the low-density houses seen in Picture 1, and the other is the high-density 
settlements shown in Picture 2. 
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Picture 1. A view from İncek neighborhood (Photographed by the authors.) 

 
Picture 2. A view from İncek neighborhood (Photographed by the authors.) 

 
As can be seen from the pictures, groups with different income groups and different lifestyles live 

together. Although the coexistence of different housing typologies and different income groups in the 
region is positive in terms of social sustainability, there is no public space that allows these two segments 
to come together and interact. The lack of common areas is not the only problem in this region. 
Differentiation of different income groups in their needs and services they prefer reduces social 
interaction. At the same time, the fact that luxury housing projects contain many services and are closed 
to the outside also reduces communication. Apart from residential settlements, there are commercial 
enterprises that will appeal to both segments. Also, there are 3 private schools, one primary school, and a 
high school affiliated to the Ministry of National Education in the neighborhood. There is only one family 
health center for health services. Apart from these, there are 2 tennis clubs / social facilities that only 
certain income groups can access. Considering all the data, a mixed-use settlement is seen in the Incek 
neighborhood. However, this mixed-use does not contribute to the development of social sustainability. 
One of the reasons for this is the lack of social reinforcement areas that will increase the interaction of 
people with different statuses and lifestyles. Creating public spaces that will encourage people to be 
together in this developing region will contribute to social sustainability. 

Security 

Today, increasing crime rates increase people's desire to live in safer areas. Social communication 
between people is gradually weakening with the high-rise housing projects that have emerged as a result 
of changing lifestyles over time. Housing has transformed from a place where the concept of the 
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neighborhood used to be where everyone knew and protected each other and where an atmosphere of 
trust was established, and where people who rarely knew each other but with the same status lived. As 
a result of this sense of trust that has disappeared over time, sheltered housing projects have begun to be 
produced to meet this need of people. As a result of this research, it has been observed that all selected 
projects have security and systems that can be monitored with 24/7 cameras. Also, as it can be seen in 
the list below, the security issue is particularly emphasized in the promotions of the projects. 

• There is security in the entrance and exit order of our site, and the entire site is recorded 24/7 
with a closed-circuit camera system (www.incekgolkuleleri.com). 

• The opportunity to watch your children play in the garden or your guests on the internet or 
from your smartphone while they are entering the site (www.atabilgeaka.com) 

• 24-hour security guards and closed-circuit camera system (www.atabilgeincek.com) 
• Equipped with state-of-the-art security systems, the project attaches great importance to security 

(http://www.incekprestij.com). 

Looking at these Aims, it is seen and especially emphasized that the security of the projects is an 
important factor that will enable people to choose them. The desire of people to live with people of the 
same status, preferring to live in areas that are closed to the outside and where they can get most of the 
services, carry the housing sector and the development of the city to another dimension. The desire to 
live in safe areas that arise due to the increasing crime rates in cities and the luxury housing projects 
produced as a result seems to have solved this problem. However, it causes social segregation by 
breaking the relations of the people with whom the whole city is viewed. Therefore, it is a solution that 
negatively affects social sustainability. To prevent this, safer public spaces should be created in cities. 

Access to Services 

The concept of time becomes very important in our lives as a result of the unplanned and dispersed 
growth of cities, traffic problems caused by increasing distances, especially in big cities, and the 
changing and accelerating pace of life. For this reason, proximity to services such as schools, hospitals, 
and shopping is very effective in housing selection. Due to this need, it combines basic services and 
activities in newly built luxury housing projects. Luxury housing projects in the İncek neighborhood 
also contain many services. The services and distribution of the selected projects are shown in Table 2. 

Table 2. Services Provided by Luxury Housing Projects 
Services Offered by Projects Available Not Available 

Indoor / Outdoor Parking 10 0 
Fitness 10 0 
Outdoor Swimming Pool 2 8 
Indoor swimming pool 9 1 
Tennis court 6 4 
Basketball court 7 3 
Sauna 3 7 
Outdoor Playground 10 0 
Indoor Playground 3 7 
Security 10 0 

Hairdresser 2 8 
Nursery 2 8 

Walking track 7 3 
Commercial Area 6 4 
Pocket Cinema 4 6 
Hobby Workshop 2 8 
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Spa Center 3 7 

Considering the opportunities offered by luxury housing projects, it is seen that all selected 
projects have an open/closed car park, fitness, outdoor playground, and security. 90% of the projects 
have an indoor swimming pool. Considering the features of the project, some areas allow different sports 
activities such as basketball courts and walking track in 70% and tennis courts in 60%. In addition to 
enabling many activities, commercial areas have been designed in 60% of the projects to facilitate access 
to basic services. Although not present in more than half of the projects, sauna, indoor playground, 
hairdresser, nursery, pocket cinema, hobby workshop, and spa center are among the different services 
included in the projects. When all these features are examined, it is positive in terms of social 
sustainability as it offers many services and activities together and increases the interaction and 
communication between people. However, the fact that these projects only serve the residents and lack 
access from outside creates a negative impact in terms of sustainability. 

Neighborhood Integrity 

Housing used to be a social interaction area where neighborly and trust relationships were 
established, together with the concept of neighborhood, together with the need for shelter. However, 
secure luxury housing projects, which include many activities and services, which have recently 
increased, cause social segregation. This segregation can also be observed in the newly developing İncek 
neighborhood. There is a difference in status between the local people in the region and the newly settled 
population as a result of luxury housing projects. Differences in both income levels and demands reduce 
the interaction between them. 

Picture 3. A view from the settlement of Incek neighborhood luxury housing projects 
(Photographed by the authors. 

 
The fact that the projects provide basic services and activities within themselves reduces the need 

for interaction with the outside. Also, when looking at the location selection of luxury housing projects 
in the neighborhood, as seen in Figure 3, it is observed that there are settlements that do not form an 
independent whole. There are no social reinforcement areas and landscaping that will enable people 
living in this region, which is still under development, to come together. With these observations, it was 
concluded that settlements that did not contain concepts such as neighborhood culture and neighborhood 
relations were formed by losing the old meaning of dwelling in the Incek neighborhood. 

RESULTS 

The importance of the concept of sustainability, which emerged as a result of the increasing world 
population, the development of technology, and the rapid urbanization brought about by globalization, 
is increasing day by day. Although environmental sustainability comes to mind first when it comes to 
sustainability, it holds many concepts and disciplines together in sustainability. The concept of 
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social sustainability directly affects human life with basic concepts such as equality, justice, and access. 
It is provided in housing in the most basic environment that enables people to establish a lifestyle and 
social relations. Today, different housing offerings have emerged as a result of the increase in the 
population living in cities, developing technology, and changing lifestyles. In this study, luxury housing 
projects, which have recently increased in the city periphery, are evaluated in terms of social 
sustainability, through the concepts of equality, mixed-use, security, access, and neighborhood integrity. 
As a result of this evaluation, it was first observed that İncek neighborhood was transformed into an urban 
settlement by losing its rural settlement character after the construction of luxury housing projects, 
although it is far from the city. Considering the features of the project, although it offers many 
opportunities together, privileged and safe life is emphasized in its slogans. This situation marginalizes 
other people and causes social segregation. Although it increases social interaction with the facilities it 
contains, creating closed spaces by serving only people with the same status as itself negatively affects 
sustainability. Also, as it is a new and developing area, a scattered and fragmented settlement is 
observed. There is no public space that will contribute to social sustainability by increasing the interaction 
of the people living here. As a result, luxury housing projects in Incek create spaces that have negative 
effects on social sustainability. 
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BÜYÜK KENT ÖLÇEĞİNDE GELENEKSEL YOĞURTLAR İLE 
ENDÜSTRİYEL YOĞURTLARIN DUYUSAL YÖNDEN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Burcu YÜRÜK1 & İbrahim Halil BAĞIŞ1 & Fatma ÇELİK2 & Meltem SOYLU2  

AMAÇ 

Sürdürülebilirlik, insan nüfusunun ihtiyacı olan gereksinimler karşılanırken, israfın önüne geçen 
ve mümkün olan en az kaynak ile en çok çıktıyı almayı amaçlayan önemli bir olgudur. Günümüzde 
ekonomik açıdan sürdürülebilirlik kavramı, büyüyen ekonomiden dengeli bir ekonomiye geçişi 
tanımlarken; çevreci bakış açısı, kaynakların verimli kullanımı ile insanın doğaya olan olumsuz 
etkilerinin azaltılmasını; sosyo-biyolojik bakış açısına göre ise kültürel ve sosyal sistemlerin çevre ile 
etkileşiminin sağlanması ve devam etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik 
anlayışının ortaya çıkması ile üretim süreçleri, doğal çevre düşünülerek yeniden tasarlanmıştır (Türk & 
Öztek, 2021). 

Sürdürülebilir ve optimal sağlıklı bir yaşam döngüsü oluşturulması ancak sürdürülebilir beslenme 
örüntüsü ile olasıdır. Gıda Tarım Örgütü̈ (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü̈ (WHO) sürdürülebilir sağlıklı 
beslenmeyi “Sürdürülebilir diyetler; çevresel etkisi düşük olan, besin ve beslenme güvencesini, 
günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı yaşamı destekleyen diyetlerdir” olarak tanımlamaktadır. Bir 
başka ifade ile sürdürülebilir beslenme, insan ve doğal kaynakları optimize ederken, biyoçeşitliliğe ve 
ekosisteme saygılı, koruyucu, kültürel olarak kabul edilen, ekonomik ve erişilebilir, beslenme açısından 
yeterli, sağlıklı ve güvenilir diyetlerdir (Pekcan, 2019). Tüketicilerin tarımsal üretim yöntemleri 
kaynaklı olarak gıdalara karşı duydukları kaygıların artışıyla, yerel gıdanın daha sürdürülebilir, sağlıklı 
ve ekolojik olduğuna dair inanışlar artmış, yerel gıdaya olan talep de artarak son on yılda sosyal bir 
hareket haline dönüşmüştür. Bu bakış açısı çerçevesinde, yerel gıda ürünlerinin ve yerel mutfakların 
tanıtımı, korunması ve geleceğe aktarılmasının, sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir yere 
sahip olabileceği düşünülmektedir (Bilgin & Akoğlu, 2018). Bu anlayışa uygun olarak, yüzyıllar 
boyunca üretim yöntemleri ve tüketim şekilleri nesilden nesile aktarılan, duyusal özellikleri bilinen ve 
yerel bölgelere ait olan geleneksel gıdalar, ülkemizde zengin bir mutfağın oluşumuna katkı sağlamıştır. 
Yöresel ürünler, farklı bölgelerde üretilen ve üretildiği yöreye özgü tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere 
sahip olan gıdalardır (Öz & Dönmez, 2018). Türkiye’de gerek üretim gerekse tüketim açısından önemli 
bir yere sahip olan yoğurt, geleneksel ve yöresel olarak üretilebilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2014). 
Türk’lerin hayvanlardan elde ettiği sütü işlemeyi öğrenmeleri ve daha uzun süre saklamaya elverişli 
hale getirmeleri ile keşfedilmiş ve yemek kültürümüzün en eski ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan 
yoğurt, 16. yüzyıldan itibaren tüm dünyaya yoğurt adı ile yayılmıştır (Çetin, 2005; Özden, 2008). 
İçerdiği yararlı bakterilerin faaliyeti sonucu üretilen, besin değeri yüksek, sindirimi kolay, fermente ve 
fonksiyonel bir süt ürünü olan yoğurt; yemek kültürümüzün en eski ve vazgeçilmez lezzetlerinden 
biridir.  
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Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve lipid bulunan, kuru madde içeriği yüksek, kalsiyum, 
potasyum, fosfor, magnezyum, çinko ve B vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir süt ürünü olan 
yoğurt, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir (Kızılaslan & Solak, 2016). Ayrıca, sağlığı koruma 
ve iyileştirme özelliği, özel durumlarda kullanımı ve çoğu sofrada sıkça bulunması sebebiyle literatürde 
sıklıkla yer almaktadır. Besinlerin sera gazı emisyonu üzerine etkisini araştıran ve sınıflandıran bir 
çalışmada; yoğurt, çevre dostu besin olarak tanımlanmış ve sürdürülebilir beslenme ile kalkınma 
hedefleri için önemi vurgulanmıştır (Tremblay & Panahi, 2017).  

Türkiye’de geleneksel ve yöresel birçok yoğurt çeşidinin kendine has özelliklerinin bulunması, 
doğallığının ve kalitesinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanmasında coğrafi işaretleme büyük bir 
önem taşımaktadır. Zengin mutfak kültürümüzün bir etkisi olarak; farklı yörelerde, ev ve fabrikalarda 
çeşitli duyusal özelliklerde yoğurtlar üretilmektedir.  

Bu araştırma; üç farklı ilimizde, ev koşullarında geleneksel yöntemle üretilen yoğurtlar ile 
endüstriyel olarak üretilen yoğurtların duyusal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM  

Duyusal Panel Üyeleri: Ocak 2020 tarihinde Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Serotonin Fabrikası (Deneysel Analiz Laboratuvarı)’nda gerçekleştirilen bu araştırma, akademik ve 
idari personel ile lisans öğrencilerinden oluşan 63 gönüllü (17-55 yaş aralığında) panelist grup ile kör 
tadım olarak yürütülmüştür. 

Dışlanma Kriterleri: Akut veya kronik enfeksiyon hastalığı bulunması, düzenli alkol tüketimi, 
değerlendirmenin yapılacağı gün sigara içilmesi ve gönüllü onam verilmemesi olarak belirlenmiştir. Bu 
koşullara uymayan beş katılımcı araştırmadan dışlanmış, toplam 58 panelist (kadın: 45, erkek: 13) ile 
analiz gerçekleştirilmiştir. 

Yoğurt Numuneleri: Şanlıurfa, Trabzon ve Aydın’da ev yapımı yöresel ürünlerin belediye 
denetiminde satıldığı yerel pazarlardan satın alınan geleneksel tip yoğurtlar ile İstanbul ili Avrupa 
Bölgesi’nde yer alan Zeytinburnu ilçesindeki iki farklı marketten temin edilen, endüstriyel olarak 
üretilmiş, bilinen üç ayrı ticari markanın yoğurtları kullanılmıştır. Geleneksel yoğurt örnekleri soğuk 
zincir kırılmadan İstanbul’a ulaştırılmış ve tüm yoğurtlar +4°C buzdolabında bir gece bekletilmiştir. 

Test alanı: Duyusal analizlerin yapıldığı laboratuvarın ısısı kontrol altına alınmış (22-24 °C), 
kokulardan, gürültülerden ve diğer dikkati dağıtabilecek öğelerden arındırılmış ve yeterli hava 
sirkülasyonunun olması sağlanmıştır.  

Duyusal analiz ve verilerin toplanması: Sekiz kişilik gruplar halinde laboratuvara alınan 
panelistler, birbirini etkilemeyecek mesafelerde oluşturulan test alanı kabinler içerisinde analize hazır 
hale getirilmiştir. Her bir yoğurdu değerlendirmeden önce katılımcıların damak temizlemeleri için su 
içmeleri (100-200 ml), sade galeta tüketmeleri ve en az 15 dakika beklemeleri sağlanmıştır. Panelistler 
yoğurtları, Türk Standartları Enstitü (TSE) tarafından standartlaştırılmış olan duyusal muayene 
değerlendirme puanları cetveli kullanılarak; görünüş, kıvam, koku ve tat başlıkları altında 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, literatür desteğinde hazırlanan veri toplama formu, 
analizi tamamlayan panelistlere yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Sigara içme yaşı, sigara 
içilen yıl ile bir günde içilen paket sayısının çarpımıyla elde edilmiştir. Antropometrik ölçümler ise 
medikal esnemeyen mezura kullanılarak alınmıştır. 

Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi: Verilerin bir arada değerlendirilmesinde, Windows 
ortamında SPSS (Statistical Package for Social Science) Statistics 15.0 paket programı kullanılmıştır. 
Verilerin istatiksel analizini yaparken, nitel değişkenlerde yüzde oranı; nicel parametrik değişkenlerde 
ortalama, standart sapma parametreleri kullanılmıştır. Verilerin dağılım durumlarını belirlemek 
amacıyla normallik (Kolmogorov-Smirnov) testi, değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare veya 
Fisher’s Exact testi kullanılmıştır. Ayrıca, parametrik nicel değişkenlerde T-Test veya ANOVA, 
parametrik olmayan nicel değişkenlerde ise Mann Whitney U veya Kruskall Wallis H testleri 
uygulanmıştır. Tüm istatiksel testlerde p<0.05 değeri istatiksel olarak önemli kabul edilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1. Antropometrik Ölçümler 

 Kadın (n: 45) 
X̄±SD 

Erkek (n: 13) 
X̄±SD p 

Boy (cm) 165.6±6.23 177.9±7.10 <0.001 
Ağırlık (kg) 59.2±9.34 79.7±11.98 <0.001 

BKİ (kg/m2) 21.6±2.97 25.1±3.03 <0.001 

Bel çevresi (cm) 70.7±9.82 80.8±10.18 0.002 
Kalça çevresi (cm) 96.2±8.28 99.5±8.23 0.222 
Bel/Kalça oranı 0.7±0.07 0.80±0.04 <0.001 
Bel/Boy oranı 0.4±0.06 0.44±0.04 0.196 

Kadın ve erkeklerin sırasıyla, yaş ortalaması 22.5±6.6 ve 21.2±3.6 yıl; beden kütle indeksleri 
(BKİ) 21.6±2.97 kg/m2, 25.1±3.03 kg/m2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, kadınların bel çevresinin 
70.7±9.82 cm, erkek katılımcıların ise 80.8±10.18 cm olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 2. Tanımlayıcı Özellikler 

  
Kadın (n: 45) Erkek (n: 13)   

n % n % p 

Eğitim Durumu 
Lise  2 4.4 - - 

0.849 
Lisans ve üstü 43 95.6 13 100.0 

Meslek 

Öğrenci 40 88.9 11 84.6 

0.486 İdari personel 2 4.4 - - 

Akademisyen 3 6.7 2 15.4 

Medeni Durum 
Bekar 40 88.9 11 84.6 

0.683 
Evli 5 11.1 2 15.4 

Sigara İçme Durumu 

Evet 10 22.2 6 46.2 

0.862 Hayır 34 75.6 4 30.8 

Bıraktım 1 2.2 3 23.1 

Sigara İçme Yaşı 
<5 yıl 9 19.8 5 38.5 

0.719 
≥5 yıl 1 2.2 1 7.7 

Alkol Tüketim 
Evet 4 8.9 7 53.8 

<0.001 
Hayır 41 91.1 6 46.2 

Alkol Tüketim 
Miktarı 

0-500 ml/gün 3 6.6 4 30.8 
0.419 

>500 ml/gün 1 2.2 3 23.1 

Kronik Hastalık 
Varlığı 

Evet 8 17.8 1 17.7 
0.385 

Hayır 37 82.2 12 92.3 

Düzenli İlaç 
Kullanımı 

Evet 6 13.3 1 7.7 
0.853 

Hayır 39 86.7 12 92.3 

Kadınların %8.9’unun (n=4), erkeklerin ise %53.8’inin (n=7) alkol kullandığı ve cinsiyete göre 
istatistiksel olarak önemli bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Ayrıca, kadınların %22.2’sinin 
(n=10), erkeklerin ise %46.2’sinin (n=6) sigara kullandığı belirlenmiş, ancak cinsiyete göre istatistiksel 
olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Karakuş S. tarafından yapılan bir çalışmada, 
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tat duyusunu etkileyen faktörler incelenmiş ve cinsiyet faktörünün besinlerin tat, koku ve dokularına 
olan duyusal tepkiler üzerinde etkili olduğu; cinsiyetler arasında belirgin farklılıklar bulunduğu 
belirtilmiştir (Karakuş, 2013). Sigara kullanımının koku duyuları üzerine etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada, rastgele seçilmiş 638 kişinin sigara öyküleri alınarak koku testleri yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda, sigara içmenin koku alma kabiliyeti üzerinde geri dönüşümlü, ancak olumsuz etkilere sebep 
olduğu bildirilmiştir (Frye vd., 1990). Bu çalışmada yer alan panelistlerin sigara içme durumu 
incelendiğinde, literatüre benzer şekilde erkeklerin sigara kullanma oranı daha yüksek bulunmuş ve 
bunun bir etkisi olarak ise duyusal analiz ile yoğurt değerlendirmelerinde koku puanları daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 4). 

Tablo 3. Yoğurt Tercihi 

    Kadın (n: 45) Erkek (n: 13)   

  n % n % P 

Yoğurt 
Tercihi 

Geleneksel (Ev tipi) 26 57.8 3 23.1 0.028 
Ticari 19 42.2 10 76.9 

Panelistlerin sıklıkla tercih ettikleri yoğurt tipine verdikleri cevaplar Tablo 3.’te gösterilmiştir. 
Yoğurt tercihinde cinsiyete göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p=0.028). 
Artan sağlıklı yaşam kaygısı, geleneksel gıdalara olan ilgiyi arttırmakla beraber, gıda güvenliği 
konusunda da pek çok gündeme sebep olmuştur. Daha az işlenmiş ve katkı içeren gıdaya talebin artması, 
gıda üretimine yönelik duyarlılığın artmasını da beraberinde getirmiştir (Taşdan vd., 2014). 
Tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimi tutumu ve algısı üzerine yapılan bir çalışmada, 270 adet 
katılımcının yoğurt tercihi sorgulanmıştır. Süzme, ev yapımı, kaymaklı ve kaymaksız yoğurt tüketim 
sıklığı yönünden kadınların %34.2’sinin, erkeklerin ise %61.1’inin en yüksek oranda ev yapımı yoğurdu 
tercih ettikleri belirtilmiştir (Güneş, 2019). Yapılan bu çalışmada da literatüre benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 4.’te, yoğurt çeşitlerinin duyusal özelliklerine yönelik, panelistler tarafından verilen 
ortalama puanlar ve istatiksel analiz sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 4. Duyusal Analiz Sonuçları 

  

Kadın Erkek Toplam 

p (n: 45) (n: 13) (n: 58) 

X̄±SD X̄±SD X̄±SD 

Şanlıurfa 

Görünüş 4.2±0.95 4.1±0.86 4.2±0.93 0.733 

Kıvam 4.0±0.76 3.6±1.03 3.9±0.84 0.113 

Koku 4.3±0.57 3.8±0i77 4.2±0.66 0.010 

Tat 4.4±0.62 4.1±0.75 4.4±0.67 0.08 
Toplam Puan 17.0±1.86 15.5±2.83 16.6±2.17 0.037 

Trabzon 

Görünüş 4.1±0.90 4.2±0.59 4.1±0.84 0.656 
Kıvam 3.5±0.92 2.92±1.07 3.3±0.98 0.084 
Koku 3.6±1.08 3.6±0.97 3.6±1.05 0.867 

Tat 3.8±1.03 3.8±0.83 3.8±0.98 0.978 
Toplam Puan 15.0±2.36 14.5±1.63 14.9±2.21 0.499 

Aydın 

Görünüş 4.1±1.00 4.3±1.05 4.1±1.01 0.598 

Kıvam 3.8±1.05 3.5±0,95 3.7±1.03 0.437 

Koku 3.9±0.97 3.3±1.08 3.8±1.02 0.067 

Tat 3.8±1.09 3.2±1.07 3.7±1.11 0.085 
Toplam Puan 15.6±2.58 14.4±2.49 15.3±2.59 0.119 
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Ticari 

Görünüş 4.1±0.74 4.3±0.51 4.2±0.70 0.396 

Kıvam 3.9±0.73 4.0±0.54 3.9±0,68 0.796 

Koku 4.1±0.54 3.5±0.87 4.0±0.67 0.003 

Tat 4.0±0.60 3.5±0.82 3.9±0.68 0.017 
Toplam Puan 16.1±1.77 15.3±1.82 16.0±1.81 0.126 

Tat ve koku alma, kimyasal duyu almaçları aracılığı ile eşgüdümlü olarak çalışan duyulardır. 
Kadınların koku alma duyularının ise erkeklere göre daha kuvvetli olduğu bilinmektedir (Tanyeri, 
2021). Yapılan bu çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Şanlıurfa ve ticari yoğurtların 
duyusal değerlendirme sonuçlarında, çeşitli kriterlerde cinsiyete göre istatiksel olarak önemli farklılıklar 
olduğu görülmektedir (p<0.05). Bununla birlikte, 4.2±0.93 puan ile görünüş değerlendirmesinde diğer 
yoğurtlara göre en yüksek puanı yine Şanlıurfa yoğurdu almıştır. Bu çalışmada yer alan yoğurtlardan 
Aydın’da üretilmiş geleneksel yoğurt en düşük tat puanını alırken (3.7±1.11), Şanlıurfa yoğurdu en 
yüksek tat puanını almıştır (4.4±0.67). Ayrıca, yoğurtlar arasında en düşük koku puanını Trabzon 
yoğurdu (3.6±1.05) alırken, en yüksek puanı ise yine Şanlıurfa yoğurdu almıştır (4.2±0.66). Şanlıurfa 
yoğurdunun koku özelliğine verilen puanlar ve ticari yoğurtların koku ve tat özelliklerine verilen puanlar 
değerlendirildiğinde, cinsiyete göre istatiksel olarak önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla 
p=0.010, p=0.003, p=0.017). Geleneksel yoğurtlardan Trabzon ve Aydın yoğurtlarının duyusal 
özelliklerine verilen puanlar incelendiğinde, duyusal kriterler arasında cinsiyete göre istatiksel olarak 
önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 4). 

TSE’ye göre yoğurt örneğinin, duyusal analiz değerlendirmesinde yer alan her bir kriterden en az 
4 puan almak şartı ile toplam 16 puan alması gerekmektedir (TSE, 2006). Yapılan bu değerlendirmede 
ise panelistler tarafından değerlendirilen hiçbir yoğurdun (ticari yoğurtlar dahil) TSE koşulunu tam 
olarak sağlamadığı belirlenmiştir (Tablo 4). Yapılan bir çalışmada, 20 adet ticari yoğurdun görünüş, tat, 
kıvam ve koku kriterleri değerlendirilmiş ve sadece sekiz adet yoğurdun TSE koşullarını sağladığı 
belirtilmiştir (Ovayurt & Koçak, 2013). Benzer şekilde, 15 adet ticari ve 15 adet geleneksel yoğurdun 
değerlendirildiği bir başka çalışmada ise sadece dördünün (tamamı ticari yoğurt) TSE standardına uygun 
olduğu belirlenmiştir (Tolu & Altun, 2019). Bu çalışmada, tüm değerlendirmelerin toplam puanında 
cinsiyete göre önemli bir farklılık olduğu tespit edilen Şanlıurfa yoğurdu, TSE standartlarını sağlamasa 
da ortalama 16.6±2.17 ile diğer yoğurtlar içinde en yüksek puanı almıştır (p=0.037). Benzer bir 
çalışmada da, farklı yörelerden toplanan 50 adet geleneksel yoğurt duyusal yönden incelenmiş ve en 
yüksek puanı Şanlıurfa yoğurdunun aldığı bildirilmiştir (Herdem, 2006). Geleneksel yoğurtlardan 
Şanlıurfa yoğurdunun daha çok tercih edilmesinde, yapısında kullanılan laktik asit yüzdesinin, yağsız 
kuru madde oranın, protein içeriğinin, koliform bakteri sayısının ve mikrobiyal yük gibi faktörlerin, 
ayrıca bölgesel iklim ve hayvan besiciliğinin yaygınlığının etkili olabileceği düşünülmektedir (Atasoy 
vd., 2003; Türkoğlu vd., 2003). Ek olarak, panelistlerin kronik hastalıkları, ilaç kullanım durumu, yaşam 
tarzı, sigara ve alkol tüketim alışkanlıkları, gelir ve farkındalık düzeyi gibi sosyodemografik özellikleri 
de önemli faktörlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yoğurt çeşitlerinin karşılaştırılmasında bölgesel farklılıkların değerlendirildiği, ticari ve 
geleneksel maya ile mayalanan yoğurtların duyusal analizlerin sonuçlarının birlikte incelendiği bu 
çalışmada, ticari ve geleneksel yoğurtların hiçbirinin TSE koşulunu tam olarak sağlayamadığı 
belirlenmiştir. Ancak, literatüre benzer şekilde, geleneksel yoğurt çeşitlerinden biri olan Şanlıurfa 
yoğurdunun TSE standartlarına en yakın puanı aldığı belirlenmiştir. Tat ve aroma bakımından 
tüketicilerin damak zevkine uygun olan ve yaygın bir şekilde beğenilen Şanlıurfa yoğurdunun; daha çok 
tanıtılarak tüketiminin arttırılması, endüstriyel üretime dahil edilmesi, bununla birlikte ülke 
ekonomisine, küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve sağlıklı beslenmeye önemli bir katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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COMPARISON OF TRADITIONAL YOGHURTS and INDUSTRIAL 
YOGHURTS SENSORY ASPECTS ON THE SCALE of A BIG CITY 

Burcu YÜRÜK1& İbrahim Halil BAĞIŞ1&Meltem SOYLU2& Fatma ÇELİK2 

AİM  

Sustainability is an important phenomenon that aims to get the most output with the least possible 
resources while meeting the needs of the human population. Today, the concept of economic 
sustainability defines the transition from a growing economy to a balanced economy; environmentalist 
perspective, the long-term use of resources to reduce the negative effects of humans on nature; according 
to the socio-biological point of view, it is defined as ensuring and maintaining the interaction of cultural 
and social systems with the environment. In this context, with the emergence of the sustainability 
understanding, production processes have been redesigned by considering the natural environment 
(Türk & Öztek, 2021). 

Creating a sustainable and optimal healthy life cycle is only possible with a sustainable nutrition 
pattern.Food Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO) define 
sustainable healthy nutrition as “Sustainable diets; with low environmental impact, with both nutrition 
and nutritional security assuarence and supporting”. In other words, sustainable nutrition, while 
optimizing human and natural resources, respects biodiversity and ecosystem, is protective, culturally 
accepted, economical and accessible, nutritionally adequate, healthy and reliable diets (Pekcan, 2019). 
With the increasing concern of consumers about food due to agricultural production methods, beliefs 
that local food is more sustainable, healthy and ecological have increased, and the demand for local food 
has increased and turned into a social movement in the last decade. Within the framework of this 
perspective, it is thought that the promotion, protection and transfer of local food products and local 
cuisines to the future can have an important place in ensuring their sustainability (Bilgin & Akoğlu, 
2018). In accordance with this understanding, traditional foods, whose production methods and 
consumption patterns have been passed down from generation to generation, with known sensory 
properties and belonging to local regions, have contributed to the formation of a rich cuisine in our 
country. Local products are foods that are produced in different regions and have characteristics such as 
taste, aroma and composition specific to the region in which they are produced (Öz & Dönmez, 2018). 
Yoghurt, which is one of the traditional and locally produced foods, It has an important place in terms 
of production and consumption in Turkey (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2014). It was discovered when Turks 
learned to process milk obtained from animals and made it suitable for storage for a longer time, and 
yoghurt, one of the oldest and indispensable flavors of our food culture, has spread all over the world as 
yoghurt since the 16th century (Çetin, 2005; Özden, 2008). Yoghurt, a fermented and functional dairy 
product with high nutritional value, easy to digest, produced as a result of the activity of the beneficial 
bacteria it contains; it is one of the oldest and indispensable flavors of our food culture.  
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Yoghurt, which is a dairy product with high quality protein, carbohydrate and lipid in its structure, 
high in dry matter content and very rich in calcium, potassium, phosphorus, magnesium, zinc and B 
vitamins, has an important place in human nutrition. In addition, it is frequently included in the literature 
due to its ability to protect and improve health, its use in special cases and its frequent presence at most 
tables.  In a study investigating and classifying the effects of foods on greenhouse gas emissions; yoghurt 
has been defined as an environmentally friendly food and its importance for sustainable nutrition and 
development goals is emphasized (Tremblay & Panahi, 2017). 

Finding the unique features of many traditional and local varieties of yoghurt in Turkey, 
protection of naturalness and quality are of great importance in ensuring the sustainability of 
geographical indication. As an effect of our rich cuisine culture; yoghurts with various sensory 
properties are produced in different regions, homes and factories. 

This research; sensory properties of traditional yoghurts produced by home conditions and 
industrial yoghurts in three different provinces, it has been made for the sensory evaluation of people 
living outside the places where they are produced during their consumption. 

METHOD 

Sensory Panel Members: This research was carried out in the Biruni University Serotonin 
Factory (Experimental Analysis Laboratory) in January 2020, it was conducted in a blind manner with 
63 volunteers (17-55 years old) panelist group consisting of academic and administrative staff and 
undergraduate students. 

Exclusion Criteria: Presence of an acute or chronic infectious disease, regular alcohol 
consumption, smoking on the day of evaluation and not giving voluntary consent. Five participants who 
did not comply with these conditions were excluded from the study, and the analysis was carried out 
with a total of 58 panelists (female: 45, male: 13). 

Yoghurt Samples: ; Traditional type yoghurt purchased from markets where home-made local 
products are sold in Sanliurfa, Trabzon and Aydin, and yoghurts of three known commercial brands, 
produced industrially, obtained from two different markets in Zeytinburnu district in the European 
Region of Istanbul province. Traditional yoghurt samples were delivered to Istanbul without breaking 
the cold chain and all yoghurts were kept in a refrigerator at +4°C overnight. 

Test Area: The temperature of the laboratory where sensory analysis was performed was 
controlled (22-24 °C), free of odors, noises and other distracting elements, and sufficient air circulation 
was ensured. 

Sensory Analysis & Data Collection: SPSS (Statistical Package for Social Science) Statistics 
15.0 package program was used to evaluate the data together. While doing the statistical analysis of the 
data, the percentage ratio in qualitative variables; Mean and standard deviation parameters were used in 
quantitative parametric variables. Normality (Kolmogorov-Smirnov) test was used to determine the 
distribution of data, and Chi-Square or Fisher's Exact test was used to compare variables. In addition, 
T-Test or ANOVA was used for parametric quantitative variables, and Mann Whitney U or Kruskall 
Wallis H tests were used for non-parametric quantitative variables. In all statistical tests, p <0.05 value 
was considered statistically significant.  
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RESULTS & DISCUSSION  

Table 1. Anthropometric Measurements 

 Woman (n: 45) 
X̄±SD 

Men(n: 13) 
X̄±SD p 

Height (cm) 165.6±6.23 177.9±7.10 <0.001 

Weight (kg) 59.2±9.34 79.7±11.98 <0.001 

BMI (kg/m2) 21.6±2.97 25.1±3.03 <0.001 

Waist circumference (cm) 70.7±9.82 80.8±10.18 0.002 

Hip circumference (cm) 96.2±8.28 99.5±8.23 0.222 

Waist/Hip ratio 0.7±0.07 0.80±0.04 <0.001 

Waist/Height ratio 0.4±0.06 0.44±0.04 0.196 

The mean age of women and men, respectively, was 22.5±6.6 and 21.2±3.6 years; body mass 
indexes (BMI) were calculated as 21.6±2.97 kg/m2, 25.1±3.03 kg/m2. In addition, it was found that the 
waist circumference of women was 70.7±9.82 cm, and the male participants were 80.8±10.18 cm (Table 
1). 

Table 2. Descriptive Properties 

  
Woman (n: 45) Men(n: 13)   

n % n % p 

Education Status 
High school 2 4.4 - - 

0.849 Undergraduate and 
above 43 95.6 13 100.0 

Profession 

Student 40 88.9 11 84.6 

0.486 Administrative staff 2 4.4 - - 
Academician 3 6.7 2 15.4 

Marital Status 
Single 40 88.9 11 84.6 

0.683 Married 5 11.1 2 15.4 

Smoking Status 

Yes 10 22.2 6 46.2 

0.862 No 34 75.6 4 30.8 

Quit 1 2.2 3 23.1 

Smoking Age 
<5 years old 9 19.8 5 38.5 

0.719 
≥5 years old 1 2.2 1 7.7 

Alcohol Consumption 
Yes 4 8.9 7 53.8 

<0.001 
No 41 91.1 6 46.2 

Alcohol Consumption 
Amount 

0-500 ml/day 3 6.6 4 30.8 
0.419 

>500 ml/day 1 2.2 3 23.1 

Chronic Disease 
Presence 

Yes 8 17.8 1 17.7 
0.385 

No 37 82.2 12 92.3 

Regular Medication 
Use 

Yes 6 13.3 1 7.7 
0.853 

No 39 86.7 12 92.3 

It was determined that 8.9% (n = 4) of women and 53.8% of men (n = 7) use alcohol and there is 
a statistically significant difference according to gender (p<0.001). In addition, 22.2% of women (n = 
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10) and 46.2% of men (n = 6) were found to smoke, but no statistically significant difference was found 
according to gender (p>0.05) (Table 2). In a study conducted by Karakuş S., factors affecting the sense 
of taste were examined and it was found that the gender factor has an effect on the sensory responses to 
the taste, smell and texture of foods; It has been stated that there are significant differences between the 
genders (Karakuş, 2013). In a study investigating the effect of smoking on the sense of smell, 638 
randomly selected individuals' smoking histories were taken and odor tests were conducted. As a result 
of the study, it was reported that smoking causes reversible but negative effects on the ability to smell 
(Frye vd., 1990). When the smoking status of the panelists in this study is examined, similar to the 
literature, the smoking rate of men was found to be higher and as an effect of this, smell scores were 
found to be lower in yoghurt evaluations by sensory analysis (Table 4). 

Table 3. Yoghurt Preference 

    Woman (n: 45) Men (n: 13)   

  n % n % p 

Yoghurt 
Preference 

Traditional  (Home made)  26 57.8 3 23.1 
0.028 

Commercial 19 42.2 10 76.9 

The answers given by the panelists to the type of yoghurt they prefer frequently are shown in 
Table 3. It was determined that there is a statistically significant difference in yoghurt preference 
according to gender (p=0.028). The increasing concern for healthy living has increased the interest in 
traditional foods, but has also led to many agendas on food safety. Increasing demand for less processed 
and additive food brought along an increased sensitivity towards food production (Taşdan et al., 2014). 
In a study on the attitude and perception of consumers' consumption of milk and dairy products, the 
yoghurt preferences of 270 participants were questioned. It has been stated that 34.2% of women and 
61.1% of men prefer homemade yoghurt in terms of consumption frequency of strained, homemade, 
creamy and non-cream yoghurt (Güneş, 2019). Similar results to the literature were obtained in this 
study, too (Table 3). 

Table 4 shows the average scores given by the panelists and statistical analysis results for the 
sensory properties of yoghurt types. Taste and smell are senses that work in coordination through 
chemical sensory receptors. It is known that women's sense of smell is stronger than men (Tanyeri, 
2021). When the data obtained in this study are evaluated, in the sensory evaluation results of Şanlıurfa 
and commercial yoghurts, it is seen that there are statistically significant differences according to gender 
in various criteria (p<0.05). On the other hand, Şanlıurfa yoghurt got the highest score compared to 
other yoghurts in appearance evaluation with 4.2±0.93 points. Among the yoghurts included in this 
study, traditional yoghurt produced in Aydın got the lowest taste score (3.7±1.11), while Sanliurfa 
yoghurt got the highest taste score (4.4±0.67). In addition, among yoghurts, Trabzon yoghurt got the 
lowest odor score (3.6±1.05), while Şanlıurfa yoghurt got the highest score (4.2±0.66). When the scores 
given to the odor characteristic of Şanlıurfa yoghurt were evaluated, it was determined that there was a 
significant difference according to gender (p=0.010, p=0.003, p=0.017, respectively). When the sensory 
characteristics of Trabzon and Aydın yoghurts, which are traditional yoghurts, were examined, it was 
determined that there was no statistically significant difference between the sensory criteria according 
to gender (p>0.05) (Table 4).  
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Table 4. Sensory Analysis Results 

  

Woman Men Total 

p (n: 45) (n: 13) (n: 58) 

X̄±SD X̄±SD X̄±SD 

Şanlıurfa 

Appearance 4.2±0.95 4.1±0.86 4.2±0.93 0.733 

Consistency 4.0±0.76 3.6±1.03 3.9±0.84 0.113 

Odor 4.3±0.57 3.8±0i77 4.2±0.66 0.010 

Taste 4.4±0.62 4.1±0.75 4.4±0.67 0.08 

Total Score 17.0±1.86 15.5±2.83 16.6±2.17 0.037 

Trabzon 

Appearance 4.1±0.90 4.2±0.59 4.1±0.84 0.656 

Consistency 3.5±0.92 2.92±1.07 3.3±0.98 0.084 

Odor 3.6±1.08 3.6±0.97 3.6±1.05 0.867 

Taste 3.8±1.03 3.8±0.83 3.8±0.98 0.978 

Total Score 15.0±2.36 14.5±1.63 14.9±2.21 0.499 

Aydın 

Appearance 4.1±1.00 4.3±1.05 4.1±1.01 0.598 

Consistency 3.8±1.05 3.5±0,95 3.7±1.03 0.437 

Odor 3.9±0.97 3.3±1.08 3.8±1.02 0.067 

Taste 3.8±1.09 3.2±1.07 3.7±1.11 0.085 

Total Score 15.6±2.58 14.4±2.49 15.3±2.59 0.119 

Commercial 

Appearance 4.1±0.74 4.3±0.51 4.2±0.70 0.396 

Consistency 3.9±0.73 4.0±0.54 3.9±0,68 0.796 

Odor 4.1±0.54 3.5±0.87 4.0±0.67 0.003 

Taste 4.0±0.60 3.5±0.82 3.9±0.68 0.017 

Total Score 16.1±1.77 15.3±1.82 16.0±1.81 0.126 

According to TSE, yoghurt sample must get 16 points in total, provided that it gets at least 4 
points from each criterion in the sensory analysis evaluation (TSE, 2006). In this study, it was 
determined that no yoghurt (including commercial yoghurts) evaluated by the panelists did not fully 
meet the TSE requirement (Table 4). In a study done, the appearance, taste, consistency and odor criteria 
of 20 commercial yoghurts were evaluated and it was stated that only eight yoghurts met the TSE 
requirements (Ovayurt & Koçak, 2013). Similarly, in another study in which 15 commercial and 15 
traditional yoghurts were evaluated, only four of them (all of them commercial yoghurt) were found to 
comply with the TSE standard (Tolu & Altun, 2019). In this study, Şanlıurfa yoghurt, which was found 
to be a significant difference according to gender in the total score of all evaluations, got the highest 
score with an average of 16.6±2.17, although it did not meet the TSE standards (p=0.037). In a similar 
study, 50 traditional yoghurts collected from different regions were examined sensory aspects and it was 
reported that Şanlıurfa yoghurt got the highest score (Herdem, 2006). It is thought that factors such as 
the percentage of lactic acid used in its structure, the ratio of fat-free dry matter, the protein content, the 
number of coliform bacteria and microbial load, as well as the prevalence of the regional climate and 
animal husbandry, may be effective in preferring Şanlıurfa yoghurt more than traditional yoghurts 
(Atasoy et al., 2003; Türkoğlu et al., 2003). In addition, sociodemographic characteristics of the 



 

  91 

panelists such as chronic diseases, drug use status, lifestyle, smoking and alcohol consumption habits, 
income and awareness level are also important factors. 

 

CONCLUSION & RECOMMENDATIONS 

In this study, where regional differences were evaluated in the comparison of yoghurt varieties 
and the results of sensory analyzes of commercial and traditional yeast fermented yoghurts were 
examined together, it was determined that none of the commercial and traditional yoghurts could fully 
meet the TSE requirement. However, similar to the literature, it was determined that Şanlıurfa yoghurt, 
one of the traditional yoghurt varieties, got the closest score to the TSE standards. Şanlıurfa yoghurt, 
which is suitable for consumers' taste in terms of taste and aroma and is widely appreciated; It is thought 
that increasing its consumption by introducing it more and including it in industrial production can make 
a significant contribution to the country's economy, global sustainable development goals and healthy 
nutrition. 
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KARBONHİDRAT SAYIMI UYGULAYAN TİP 1 DİYABETLİ 
BİREYLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIĞIN ÖNEMİ 

Simge YILMAZ KAVCAR1 & Gizem KÖSE2 

AMAÇ 

Diyabetes Mellitus (DM), insülin sekresyonunda, insülin aktivitesinde veya her ikisinde birden 
oluşan bozukluktan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir 
metabolizma hastalığıdır (1). Tip 1 DM ise, insülin yapımından sorumlu pankreas beta hücrelerinin 
çoğunlukla otoimmun kaynaklı harabiyetine bağlı olarak mutlak insülin eksikliği ile karakterize bir 
hastalıktır (2).  Yedinci diyabet atlası verilerine göre 2015 yılında Dünya'daki toplam diyabetik hasta 
sayısı 415 milyon kişidir. Bu sayının 542.000’nini Tip 1 DM’li bireyler oluşturmaktadır.  Toplam 
diyabetik hasta sayısının 2040 yılında 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (3). Türkiye Diyabet 
Epidemiyoloji Çalışması (TURDEP-I)' nın sonuçlarına göre 1998 yılında ülkemizde Tip 2 diyabet 
prevalansı %7.2, BGT (bozulmuş glikoz toleransı) prevalansı ise %6.7 bulunmuştur. TURDEP II’ye 
göre erişkin toplumunda 2010 yılında diyabet sıklığının %13.7’ye ulaştığı görülmüştür (4). Tip 1 DM 
tedavisinde en önemli amaçlardan biri; glisemiyi normoglisemik seviyeye yakın bir seviyeye tutmak, 
uzun süreli diyabet komplikasyonlarını önlemek veya geciktirmektir (5). Glisemik kontrolü sağlamak 
ve istenilen sonuçları elde etmek için medikal tedavi, tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve bireysel 
özbakım doğru ve düzenli olarak uygulanmalıdır. Diyabet Kontrol ve Komplikasyonlar Denemesi 
(DKKD) sonuçları, diyabet tedavisinde tıbbi beslenme tedavisinin önemini göstermiştir. Dört öğün 
planlama yöntemlerinden biri olan karbonhidrat sayma yönteminin önemi ön plana çıkmıştır (6,7). 
Karbonhidrat sayımı (KS), çoklu günlük enjeksiyonlar yoluyla bolus insülin ile ya da sürekli subkutan 
insülin infüzyonu ile tedavi edilen Tip 1 DM’lu hastalar için uygulanan yeme planıdır (8).  Karbonhidrat 
sayımında, postprandiyal glisemik cevabı etkileyen birincil besin ögesi olan karbonhidratlar ön 
plandadır. Öğünde tüketilen karbonhidrat miktarı ile öğün zamanı ve insülin dozu arasında doğrusal bir 
ilişki öngörülür (9,10). Yapılan çalışmalarda, KS’nın metabolik kontrol üzerinde ve glikolize edilmiş 
hemoglobin (HbA1c) konsantrasyonunda ortalama %1’lik azalma sayesinde diyabetli bireylerin yaşam 
kalitesinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir (11). 

 Düzenli bakım ve izlem gerektiren Tip 1 Diyabetli bireyler COVID 19 pandemisinden en çok 
etkilenen hasta gruplarındandır. Bu çalışmadaki amaç, bir üniversite hastanesinde pandemi öncesi 
karbonhidrat sayım yöntemini öğrenip, uygulamaya başlayan ancak pandemiden dolayı düzenli sağlık 
hizmeti alamayan Tip 1 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri ve kan yağları seviyelerini belirlemektir. 

YÖNTEM 
Araştırma Ekim 2019-Mart 2021 tarihleri arasında T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde diyetisyen tarafından karbonhidrat sayımı eğitimi 
almış olan ve takip edilen 12 Tip 1 diyabetli birey ile yapılmıştır. Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim 
Dalı Başkanlığı’nda yürütülecek retrospektif çalışma için T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden 10.03.2021 tarihli 32151665-10.99-26699 sayılı izin alınmıştır. 
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2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,İSTANBUL 
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Pandemi öncesi dönemde (Ekim 2019) KH sayımı eğitimi almadan önce ve sonraki (Mart 2020) 
HbA1c ve kan yağları düzeyleri ile pandemi sürecinde Ocak 2021’deki düzeyler karşılaştırılmıştır. 
Sosyodemografik veriler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmış olup; beden kütle indeksi (BKİ), 
HbA1c ile kan yağları düzeyi için Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testi, Spearman korelasyon analizleri 
yapılmıştır. Veriler SPSS 22 Paket programında değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan kişilerin hepsi kadın olup, yaş ve BKİ ortalaması sırasıyla 41.6±11.8 yıl ve 
22.03±4.17 kg/m2’dir. Katılımcıların karbonhidrat sayımı öğrenmeden önceki HbA1c ve kan yağları 
değerleri değişmiştir (Tablo 1).  

Değişen BKİ’nin HbA1c ve kan yağlarını etkilemediği görülmüştür (p=0.931). Takip sırasında 5 
birey tedaviye gelememiş, kalan 7 bireyin kan yağları azalmış ancak istatistiksel olarak önemsiz 
bulunmuştur. Pandemi sonrasında takibe geldiklerinde ise BKİ (p=0.002) ve HbA1c (p=0.024) değerleri 
artmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların BKİ ve kan değerlerinin değişimi 
 KS eğitimi öncesi (Ekim 

2019) 
KS eğitimi sonrası 
(Mart 2019) 

Pandemide (Ocak 
2021) 

p değeri 

BKİ (kg/m2) 22.3±4.17 21.9±3.97 23.8±3.91 0.002* 
TG (mg/dL) 74.9±16 83.6±33.4 70.2±11.9 0.204 

Kolesterol (mg/dL) 184.5±25.6 210.7±39.5 202.6±21.4 0.735 

HDL (mg/dL) 65.2±12.8 66.6±10.3 64.9±10.3 0.933 
LDL (mg/dL) 104.2±21.3 127.8±32.2 123.8±20.7 1.000 

HbA1c (%) 8.24±1.1 7.82±0.8 8.55±0.8 0.024* 

*p<0.05. 
TARTIŞMA 

Çalışmamızda pandemi dönemi kaynaklı özbakım ve izlem sıklığının azalması nedeniyle Tip 1 
diyabetli KH sayımı yöntemi uygulayan bireylerde HbA1c ve BKI değerlerinde anlamlı düzeyde artışlar 
olduğu saptanmıştır. Diyabetli bireyler yaşamları süresince tedavi planları içerisindeki özbakımlarını 
sürdürmek ve belirli aralıklarla başta hekim olmak üzere diyet uzmanı ve hemşire olmak üzere ilgili 
konularda uzman yardımı almak zorundadır. Belirli sebeplerle tedavinin aksaması akut ve kronik 
komplikasyonlara neden olmakta ve yaşam kalitelerini düşürmektedir (12).  

Tip 1 diyabetli bireylerde olduğu gibi diğer tüm diyabetiklerin sağlık çıktılarının olumsuz varlığı 
ileriye yönelik mortalite oranlarını etkilemektedir. Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) bildirisine göre 
diyabet varlığında mortalite oranı %7.3 oranlarındadır (13). Yapılan yakın zamanlı çalışmalarda 
diyabetik bireylerin COVID-19pandemisi nedeniyle hem sağlık hizmetine ulaşamama hem de COVID-
19ile infekte olmaları sonucu diyabetik olmayanlara göre kötü prognoz görülme sıklığının yüksek 
olduğu bildirilmiştir (14). Pandemi süresince karantina uygulanan dönemlerde Tip 1 diyabetli bireylerin 
tedavi ve izlemlerinin aksamamasının planlandığı bir çalışmada, ortalama yaşın 15 olduğu 50 Tip 1 
Diyabetli birey yer almıştır. Fiziksel aktiviteden bağımsız, Teletıp, sürekli izlem ve evde aile desteğinin 
etkisiyle HbA1c düzeylerinde iyileşme gözlenmiştir. Beden kütle indeksi sağlıksız atıştırmalık 
tüketenlerde artış gösterse de çalışmaya katılan genel popülasyonda anlamlı derece bir artışa neden 
olmadığı belirtilmiş. Çalışmamıza katılanların yaş ortalamasının pediatrik popülasyondan büyük olması 
sonucu evde aile desteğinin görülememesi de bir neden olabilir. Yine çalışmamızda yaş ortalamasının 
yüksek olmasına bağlı özbakım yetersizliği beden kütle indeksindeki artışı da açıklayabilir.  Bizim de 
çalışmamızda önerdiğimiz gibi, pandemi sürecindeki Teletıp uygulamalarının HbA1c olmak üzere 
birçok parametrede olumlu etkileri gözlenmiştir (15). 

Bir meta-analizde COVID-19pandemisi karantina döneminin Tip 1 diyabetli bireylerde yarattığı 
sağlık sonuçları derlenmiştir (16). Çalışmamızla benzer bir sonuca varılarak, pandemi karantina 
öncesine göre HbA1c değerlerinin (%10±1.5) çok daha yüksek (%8.8±1.3) ve istatistiksel olarak anlamlı 
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olduğu belirtilmiş (p<0.05). Meta-analizde glisemi kontrolünün genel olarak kötü gittiği belirtilmiş ve 
ileriye yönelik ortaya çıkabilecek komplikasyonlar için şimdiden önlem alınması gerektiği belirtilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sağlık çıktılarının olumsuz etkilendiği bu süreçte Tip 1 diyabetli bireylerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanamaması ve kendi tedavilerindeki özbakımlarından uzaklaşmaları sonucu sağlıkları olumsuz 
etkilenmiştir.  

Üniversite hastanelerinin tıpta dijital dönüşümde yer alarak Teletıp gibi uygulamalar kullanması 
önemlidir. Sağlığın iyilik halinin sürdürülebilmesi için hastane hizmetlerinde Tip 1 diyabetli bireylerin 
tedavinin sürekliliği için online hizmetlere ulaşmaları sağlanabilir.  
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THE IMPORTANCE of SUSTAINABLE HEALTH in INDIVIDUALS 
WITH TYPE 1 DIABETES PRACTICING CARBOHYDRATE COUNTING 

Simge YILMAZ KAVCAR1 & Gizem KÖSE2 

AİM  
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disease requiring continuous medical care, 

characterized by hyperglycemia caused by impairment in insulin secretion, insulin activity, or both (1). 
Type 1 DM is a disease characterized by absolute insulin deficiency due to mostly autoimmune 
destruction of pancreatic beta cells responsible for insulin production (2). According to the seventh 
diabetes atlas data, the total number of diabetic patients in the world is 415 million in 2015: the number 
of Type 1 DM are 542,000 and also, the total number of diabetic patients is estimated to reach 642 
million by 2040 (3). According to the results of Turkey Diabetes Epidemiology Study (TURDEP-I) in 
1998, Type 2 diabetes prevalence of 7.2% and the prevalence of IGT (impaired glucose tolerance) was 
found 6.7%. According to TURDEP II, it was seen that the diabetes prevalence reached 13.7% in the 
adult population in 2010(4). One of the most important purposes in the treatment of type 1 DM are 
maintaining glycemia to a level close to the normoglycemic level and preventing or delaying long-term 
diabetes complications (5). Medical treatment, medical nutrition therapy, physical activity and 
individual self-care should be applied correctly and regularly in order to achieve glycemic control and 
achieve the desired results. The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) results demonstrated 
the importance of medical nutrition therapy in the treatment of diabetes. The importance of carbohydrate 
counting method, which is one of the four meal planning methods, has come to the forward (6,7). 
Carbohydrate counting is the meal plan for Type 1 DM patients which treated with bolus insulin via 
multiple daily injections or with continuous subcutaneous insulin infusion (8).  In carbohydrate 
counting, carbohydrates are the primary nutrients that affects the postprandial glycemic response. A 
linear relationship is predicted between the amount of carbohydrate consumed at the meal and the time 
of meal and insulin dose (9,10). Studies have shown that carbohydrate counting can have positive effects 
on metabolic control and average 1% decrease in glycated hemoglobin (HbA1c) concentration, and also, 
increase in the quality of life of individuals with diabetes (11). 

Individuals with Type 1 Diabetes who require regular care and follow-up are among the most 
affected patient groups by the COVID 19 pandemic. The aim of this study is to determine the HbA1c 
and blood lipid levels of individuals with Type 1 diabetes who learned and started to apply carbohydrate 
counting method in a university hospital before pandemic, but could not receive regular health care due 
to it. 

METHOD 
This study was conducted with 12 Type 1 diabetic individuals who were trained and followed up 

on carbohydrate counting by a dietitian in a university hospital, Endocrinology Polyclinic in Izmir 
between October 2019-March 2021. For this retrospective study that carried out in the Department of 
Endocrinology and Metabolism, study permission was obtained from Dokuz Eylul University 
Application and Research Hospital Chief Physician's Office, dated 10.03.2021 and numbered 32151665-
10.99-26699. 
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In the pre-pandemic period (October 2019), HbA1c and blood lipid parameters (before and after 
carbohydrate count training; March, 2020) were compared with the levels in the middle of the pandemic 
(January, 2020). Descriptive statistics were used for sociodemographic data. Kruskal-Wallis and 
Wilcoxon tests and Spearman correlation analyzes were performed for body mass index (BMI), HbA1c 
and blood lipid parameters. The data were evaluated with SPSS 22 Package program. 

RESULTS 

All of the participants in the study were women, and the mean age and BMI were 41.6±11.8 years 
and 22.03±4.17 kg/m2, respectively. Prior values of HbA1c and blood lipid parameters changed with 
learning the carbohydrate count (Table 1.). It was observed that the changed BMI did not affect HbA1c 
or blood lipids (p = 0.931). During the follow-up, 5 individuals could not attend the treatment, and the 
blood lipid levels of the remaining 7 individuals decreased, but it was not statistically insignificant. 
When they were seen in the middle of the pandemic, BMI (p=0.002) and HbA1c (p=0.024) values were 
increased. 

Table 1. Change of BMI and blood parameters of the participants 
 Before training (Oct 

2021) 
After training 
(March 2021) 

Middle of the pandemic (Jan 
2021) 

p value 

BMI (kg/m2) 22.3±4.17 21.9±3.97 23.8±3.91 0.002* 
TG (mg/dL) 74.9±16 83.6±33.4 70.2±11.9 0.204 

Cholesterol 
(mg/dL) 

184.5±25.6 210.7±39.5 202.6±21.4 0.735 

HDL (mg/dL) 65.2±12.8 66.6±10.3 64.9±10.3 0.933 
LDL (mg/dL) 104.2±21.3 127.8±32.2 123.8±20.7 1.000 

HbA1c (%) 8.24±1.1 7.82±0.8 8.55±0.8 0.024* 

*p<0.05. 
 

DISCUSSION 

In our study, due to the decrease in the frequency of self-care and follow-up due to the pandemic 
period, it was found that there was a significant increase in HbA1c and BMI values in individuals with 
Type 1 diabetes who used the carbohydrate counting method.  Individuals with diabetes have to maintain 
their self-care within their treatment plans throughout their lives and receive expert assistance, including 
a doctor, dietitian and nurse, at regular intervals. Disruption of treatment for certain reasons causes acute 
and chronic complications and reduces the quality of life (12).  

As in individuals with type 1 diabetes, the negative health outcomes of all other diabetics affect 
the future mortality rates. According to the Chinese Center for Disease Control (CDC) report, the 
mortality rate in the presence of diabetes is 7.3% (13). In recent studies, it has been reported that diabetic 
individuals have a higher incidence of poor prognosis compared to non-diabetic individuals due to the 
COVID-19pandemic as a result of both not being able to access healthcare services and being infected 
with COVID-19(14). In a study in which the treatment and follow-up of individuals with Type 1 diabetes 
were planned to be not interrupted during the quarantine periods during the pandemic, 50 individuals 
with Type 1 Diabetes whose average age was 15, were included. Independent of physical activity, an 
improvement was observed in HbA1c levels with the effect of telemedicine, continuous follow-up, and 
family support at home. Although the body mass index increased in those who used unhealthy snacks, 
it was stated that it did not cause a significant increase in the general population participating in the 
study. The fact that the average age of the participants in our study is higher than the pediatric population 
may be one of the reasons why family support cannot be seen at home. And also, in our study, the lack 
of self-care due to the high average age may explain the increase in body mass index.  As we suggested 
in our study, the positive effects of telemedicine applications during the pandemic process were 
observed in many parameters, including HbA1c (15). 
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In a meta-analysis, the health consequences of the COVID-19pandemic quarantine period in 
individuals with Type 1 diabetes were collected (16). It was found that a similar result with our study, 
it was stated that HbA1c values (10 ± 1.5%) were much higher (8.8 ± 1.3%) and statistically significant 
(p <0.05) compared to pre-pandemic quarantine.  In the meta-analysis, it was stated that glycemia 
control was generally poor and that measures should be taken now for future complications.  

CONCLUSION  

In this period, in which health outcomes were negatively affected, individuals with Type 1 
diabetes were adversely affected as a result of not being able to benefit from health services and 
withdrawing from self-care in their own treatments. It is important that university hospitals take part in 
digital transformation in medicine and use applications such as Telemedicine. In order to maintain the 
well-being of health, individuals with Type 1 diabetes can access online services in hospital services for 
the continuity of treatment. 
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İNTERNET ORTAMINDA DİYET TARİF OLARAK VERİLEN YEMEK 
TARİFELERİNİN SERA GAZI EMİSYONU ve SU AYAK İZİ 

DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

İrem SÜNER1 & Dilek ONGAN1 & Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ1  
Çağla AYER1& Gizem ALACA2 

 

AMAÇ 

Sera gazları, güneş ışınlarını atmosferde tutarak dünyamızın ısınmasını sağlayan gazlar olarak 
tanımlanmaktadır. 1 Sera gazları doğal yollarla oluşmaktadır ancak günümüzdeki tehlike, insan kaynaklı 
karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki bu artışın, doğal sera etkisini şiddetlendirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon kaynakları kararlı kalmışken, modern 
insanoğlu aktiviteleri olan; fosil yakıt kullanımı, tarım arazisi oluşturmak amacıyla ormansızlaştırma 
çalışmaları, sanayi faaliyetleri kaynaklı karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki artış bu 
doğal sera etkisini güçlendirmekte dolayısı ile küresel ısınmaya neden olmaktadır.2  

En etkili sera gazlarının karbon dioksit (CO2), metan (CH4), nitröz Oksit (N2O), hidroflorür 
karbonlar (HFCs) ,perfloro karbonlar (PFCs) ,sülfürhekza florid (SF6) olduğu bildirilmektedir.3  

Gıda tedarik zincirinin her aşamasında, gübre ve pestisit kullanımı, ekim, hasat ve dağıtım 
yapacak makine kullanımı, enerji kullanımı, artıkların bertaraf edilirken yakılması gibi işlemler ve tarım 
uygulamaları adına yapılan ormansızlaştırma çalışmaları çok büyük miktarlarda sera gazının havaya 
salınmasına neden olmaktadır.4,5 Besin üretimi ve tedariği işlemleri, insan kaynaklı sera gazı 
emisyonlarının %26,0’sını(13,7 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğeri (CO2eq),) oluşturmaktadır.6 

Bir yemeğin sera gazı emisyonu, o yemekte kullanılan malzemelerinin üretiminden tüketimine 
kadar yani yaşam döngüsü süresince havaya saldığı sera gazlarını ifade eder. Bir yemek malzemesinin 
yaşam döngüsü, hammaddenin üretimi ve hasadı, nakliyesi ve işlenmesi, dağıtımı, geri dönüşümü veya 
nihai bertarafına kadar olan tüm bu süreçtir.7 

Su ayak izi de bir ürün veya hizmetin oluşması süresince ortaya çıkan tatlı su kaynakları 
tüketimini gösteren bir kavramdır. Su ayak izi yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun 
türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da göstermektedir. Mavi su ayak izi, bir malı 
üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır ve 
geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır. Yeşil su ayak izi, bir malın üretiminde 
kullanılan toplam yağmur suyudur. Gri su ayak izi, belli bir su kalitesi kriterini sağlamak amacıyla su 
kaynaklarına (örneğin göl, akarsu, deniz suyu) doğrudan boşaltılan ya da dolaylı olarak karışan atık 
sulardaki kirletici derişiminin seyreltme yoluyla sınır değerlere düşürülmesi için gereken tatlı su 
miktarıdır. 8 

Her ürünün sera gazı emisyon ve su ayak izi değerleri farklıdır. Hayvansal kaynaklı ürünlerin 
bitkisel kaynaklardan daha yüksek değerlere sahip olduğu bilinmektedir.  
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Günümüzde de batı tarzı diyet modeli ve aşırı beslenme çevresel yükü oldukça arttırmaktadır. 
Batı tarzı diyette işlenmiş etler, yağlar ve şekerler önemli rol oynar. 

Hayvansal ürünlerin tüketiminin bitkisel eşdeğerleriyle değiştirilmesiyle sera gazlarının yarı 
yarıya azaldığı senaryolar literatürde oldukça sık yer almaktadır. Örneğin;  yağlar, şeker, alkol ve 
uyarıcıların tüketiminin %20 azaltıldığı bir çalışmada sera gazı emisyon değerlerinin %31 ila %46, arazi 
kullanımının ortalama %39  tatlı su kullanımının ise %87 azaldığı bulunmuştur.6 

Sağlıklı beslenmeye olan ilgi arttıkça internet ortamında diyet, fit adıyla sunulan, sağlıklı 
beslenme algısı oluşturan tarifeler daha popüler hale gelmiştir. Fit tarifeler, geleneksel tarifelerin 
içerisindeki malzemelerin, daha sağlıklı algısı bulunan malzemeler ile değiştirilmesi ile oluşturulmaya 
çalışılan tarifeler olarak bilinmektedir. Sosyal medya kullanımında son yıllarda ciddi oranda artış 
olmasıyla birlikte, sağlıklı fit tarife olarak sunulan tarifelerin de yaygınlaşması kolaylaşmıştır. Normal 
tarifelere kıyasla daha sağlıklı olup olmadıkları halen tartışmalıyken, bu tarifelerin göz ardı edilmemesi 
gereken bir diğer özelliği de çevreye olan etkileri olmalıdır. Bu çalışmada internet ortamında diyet tarif 
olarak verilen yemek tarifelerinin sera gazı emisyonu ve su ayak izi değerlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

15 Şubat-9 Mart 2021 tarihleri arasında İnstagram, Facebook, Youtube ve kişisel blog 
sayfalarından “diyet”, “fit” Anahtar Kelimeleriyle arama yapılarak, tekrarlamayan ve birbirinin benzeri 
olmayan toplam 40 tarife seçilmiştir. Tarifeler ana yemekler, tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar ve tahıl 
ürünleri olmak üzere dört grupta toplanmıştır (Tablo1).  

Tarifeler internette ev ölçüleri kullanılarak verildiği için, Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu Ölçü 
ve Miktarlar kitabı kullanılarak ev ölçüleri gramaj cinsine çevrilmiştir.9 Tarifelerin sera gazı emisyonu 
ve su ayak izi değerleri de literatürde yer alan ve daha önce ölçülüp elde edilmiş veriler kullanılarak 
hesaplanmıştır.10,11,12 

Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. 
Hesaplanan veriler için medyan, minimum ve maksimum değerleri verilmiştir. Grupların 
karşılaştırılması için de Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Sağlıklı Fit Olarak İnternet Ortamında Bulunan Tarifeler 
Tarife Grupları Yemekler 
Ana Yemekler Közlenmiş biberden fit dolma 

Mercimek mantısı 
Kabak makarna 
Evde sağlıklı et döner dürüm 
Karnabahardan İskender kebap 
Brokoli köftesi 
Ketojenik karnabahar pizza 
Lokmalık kabak mantı 
Marul burger 
Fit lazanya 

Tatlılar Meyve künefe 
Fit havuç topları 
Unsuz, yağsız, şekersiz diyet kurabiye 
Glutensiz, laktozsuz üç malzemeli sufle 
Fit mozaik pasta 
Elmalı-cevizli fit puding 
Limonlu fit cheesecake 
Muzlu ve fındıklı diyet dondurma 
Sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum 
Fit cezerye 
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Tuzlu Atıştırmalıklar Sağlıklı cips 
Karnabahar kısırı 
Yeşil mercimek cipsi 
Nohut cipsi 
Domatesli kraker 
Tam buğdaylı, keten tohumlu, çörek otlu grissini 
Diyet tuzlu kurabiye 
Fırında peynirli sebze kroket 
Tam buğday kandil simidi 
Avokadolu dip soslu renkli sebze cipsleri 

Tahıl Yemekleri Sağlıklı, unsuz, yağsız mini bazlama 
Unsuz fit poğaça 
Fit yeşil börek 
Siyez unlu simit 
Sebzeli 3 tahıllı pilav 
Yufkasız pırasa böreği 
Lor peynirli yulaftan börek 
Mercimek ekmek 
Mini diyet pide 
Unsuz sağlıklı kabak gözleme 

BULGULAR  

Yapılan hesaplamalara göre; grupların sera gazı emisyonu değerlerinin medyanları CO2 eş 
değeri/kg cinsinden olmak üzere ana yemeklerde 0.71, tatlılarda 0.14, tuzlu atıştırmalıklarda 0.08 ve 
tahıl ürünlerinde 0.12’dir. Tarife gruplarının su ayak izi medyan değerleri L/kg cinsinden olmak üzere 
sırasıyla; 0.92, 0.27, 0.20 ve 0.25’tir. Tüm tarifelerin sera gazı emisyonu medyan değeri 0.14 CO2 eş 
değeri/kg, su ayak izi medyan değeri 0.27 L/kg’dır. Ana yemeklerin sera gazı emisyonlarının ve su ayak 
izi değerlerinin, diğerlerine göre daha geniş aralıklarda olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Tarife Gruplarının Sera Gazı Emisyonları ve Su Ayak İzleri 
Tarife Grubu Sera Gazı Emisyonu  

(CO2 eş değeri/kg ) 
Medyan (Minimum-Maksimum) 

Su Ayak İzi  
(L/kg) 
Medyan (Minimum-Maksimum) 

Ana yemekler 0.71 (0.06-4,04) 0.92 (0.13-2.34) 

Tatlılar 0.14 (0.01-0.94) 0.27 (0.01-0.89) 

Tuzlu Atıştırmalıklar 0.08 (0.01-0.24) 0.20 (0.07-0.52) 

Tahıl yemekleri 0.12 (0.04-0.76) 0.25 (0.06-0.54) 

Toplam 0.14 (0.01-4.04) 0.27 (0.01-2.34) 

Sera gazı emisyonu değeri en yüksek olan tarifeler ana yemeklerde marul burger (Şekil 1), 
tatlılarda elmalı-cevizli fit puding (Şekil 2), tuzlu atıştırmalıklarda fırında peynirli sebze kroket (Şekil 
3), tahıl ürünlerinde mini diyet pidedir (Şekil 4). En düşük sera gazı emisyonları ise gruplarda sırasıyla; 
közlenmiş biberden fit dolma (Şekil 5), sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum (Şekil 6), yeşil mercimek cipsi 
(Şekil 7) ve unsuz fit poğaça olarak bulunmuştur (Şekil 8).  
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Şekil 1. Marul burger Şekil 2. Elmalı-cevizli fit puding 

 
 

Şekil 3. Fırında peynirli sebze kroket Şekil 4. Mini diyet pide 

  
Şekil 5. Közlenmiş biberden fit dolma  Şekil 6. Sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum 

  
Şekil 7. Yeşil mercimek cipsi Şekil 8. Unsuz fit poğaça 

 
 

Tarifelerin su ayak izi değerleri incelendiğinde; en yüksek su ayak izi ana yemeklerde marul 
burger (Şekil 1), tatlılarda meyve künefe (Şekil 9), tuzlu atıştırmalıklarda fırında peynirli sebze kroket 
(Şekil 3) ve tahıl yemeklerinde mini diyet pide (Şekil 4) iken; en düşük su ayak izi olanlar ise sırasıyla 
brokoli köftesi (Şekil 10), sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum (Şekil 6), nohut cipsi (Şekil 11) ve sağlıklı, 
unsuz, yağsız mini bazlamadır (Şekil 12). 
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Şekil 9. Meyve künefe Şekil 10. Brokoli köftesi 

  

Şekil 11. Nohut cipsi Şekil 12. Sağlıklı, unsuz, yağsız mini 
bazlama 

  

Sera gazı emisyonu ve su ayak izi değerleri açısından tarife grupları arasında istatistiksel olarak 
önemli farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sera gazı emisyonu değerleri arasındaki farklılık ana yemekler 
ve tuzlu atıştırmalıklar arasındaki farklılıktan (p=0.002), su ayak izi değerleri arasındaki farklılık ana 
yemekler ve tuzlu atıştırmalıklar (p=0.001) ile ana yemekler ve tahıl yemekleri (p=0.005) arasındaki 
farlılıktan kaynaklanmaktadır.  

SONUÇ 

Sağlıklı beslenmeye olan ilgi arttıkça internet ortamında diyet, fit adıyla sunulan, sağlıklı 
beslenme algısı oluşturan tarifeler daha popüler hale gelmektedir. Bireyler sağlıklı beslenmeyi 
hedeflerken, besin tercihlerinin çevresel etkilerini de dikkate almalıdır. Bu nedenle tarife geliştirenler, 
önerdikleri yemeklerin yeterli ve dengeli beslenmeye olduğu gibi çevresel sürdürülebilirliğe de katkısını 
göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, sosyal medyada izlenme ve beğeni kaygısıyla özendirilmeye 
çalışılan bu “fit tarifeler”in, çevresel yüklerinin geleneksel tarifelerin yükleriyle karşılaştırılacağı daha 
ileri çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 
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DETERMINATION of GREENHOUSE GAS EMISSION and WATER 
FOOTPRINT VALUES of FOOD RECIPES GIVEN AS DIET RECIPES in 

THE INTERNET ENVIRONMENT 

İrem SÜNER1 & Dilek ONGAN1 & Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ1   
Çağla AYER1 & Gizem ALACA2 

AIM 

Greenhouse gases are defined as gases that keep the sun's rays in the atmosphere, allowing our 
world to warm up.1 Greenhouse gases are produced naturally, but the current danger is that this increase 
in the amount of human-induced carbon dioxide and other greenhouse gases exacerbates the natural 
greenhouse effect. While the carbon resources in our world have remained stable for thousands of years, 
modern human activities are; The use of fossil fuels, deforestation to create agricultural land, the 
increase in the amount of carbon dioxide and other greenhouse gases caused by industrial activities 
strengthen this natural greenhouse effect, thus causing global warming.2 

The most effective greenhouse gases are reported to be carbon dioxide (CO2), methane (CH4), 
nitrous Oxide (N2O), hydrofluoride carbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulfurhexate fluoride 
(SF6).3 

At every stage of the food supply chain, processes such as the use of fertilizers and pesticides, the 
use of sowing, harvesting and distribution machinery, energy use, incineration of wastes while disposal 
and deforestation for agricultural practices cause huge amounts of greenhouse gases to be released into 
the air.4,5 Nutrient production and supply processes account for 26.0% of human-induced greenhouse 
gas emissions (13.7 billion metric tons of carbon dioxide equivalent (CO2eq)).6 

The greenhouse gas emission of a food refers to the greenhouse gases released into the air 
throughout its life cycle, from the production of the materials used in that meal to its consumption. The 
life cycle of a food ingredient is the entire process of the production and harvest of the raw material for 
its transportation and processing, distribution, recycling or final disposal.7 

Water footprint is a concept that shows the consumption of fresh water resources during the 
creation of a product or service. The water footprint shows not only the water volume, but also the type 
of water used (green, blue, gray), when and where it was used. The blue water footprint is used for the 
total volume of surface and underground freshwater resources needed to produce a good, and 
traditionally freshwater is the water source that comes to mind. The green water footprint is the total 
rainwater used in the production of a commodity. Gray water footprint is the amount of fresh water 
required to reduce the concentration of pollutants in wastewater directly discharged or indirectly mixed 
into water sources (e.g. lake, stream, sea water) to meet a certain water quality criterion by dilution.8 

The greenhouse gas emission and water footprint values of each product are different. It 
is known that products of animal origin have higher values than plant sources. Today, the 
western-style diet model and excessive nutrition increase the environmental burden 
considerably. Processed meats, fats and sugars play an important role in the Western diet.  
 
 
 
 
 
 
1 Katip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetic Department, İZMİR 
2 Katip Çelebi University, Institute of Health Sciences, Department of Elderly Health, İZMİR 
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Scenarios in which greenhouse gases are reduced by half by replacing the consumption 
of animal products with vegetable equivalents are quite common in the literature. 

For example; in a study in which the consumption of oils, sugar, alcohol and stimulants was 
reduced by 20%, it was found that greenhouse gas emission values decreased by 31% to 46%, land use 
decreased by an average of 39% and freshwater use by 87 %.6 

As interest in healthy eating has increased, recipes offered on the internet under the name of the 
diet, fit, creating a perception of healthy eating have become more popular. Fit recipes are known as 
recipes that are created by replacing traditional recipes with materials with a healthier perception. With 
the significant increase in the use of social media in recent years, it has become easier for the recipes 
offered as healthy fit recipes to become widespread. While it is still controversial whether they are 
healthier compared to normal recipes, another feature of these recipes that should not be overlooked 
should be their environmental impact. In this study, it was aimed to determine the greenhouse gas 
emission and water footprint values of the food recipes given as diet recipes on the internet. 

METHODS 

Facebook Instagram, YouTube and personal blog pages between February 15 - March 9, 2021” 
diet“,” fit " keywords by searching, non-repeating and not similar to each other, a total of 40 recipes 
were selected. The recipes were grouped into four groups: main dishes, desserts, salty snacks and cereal 
dishes (Table1). 

Since the recipes were given by using house measurements on the internet, the house 
measurements were converted into grams by using the book of Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu Ölçü 
ve Miktarlar.9 The greenhouse gas emission and water footprint values of the recipes were also 
calculated using the data in the literature and previously measured and obtained.10,11,12 

SPSS 26 package program was used for statistical evaluation of the data. Median, minimum and 
maximum values are given for the calculated data. The Kruskal Wallis test was used to compare the 
groups. The results were evaluated at 95% confidence interval and p <0.05 significance level. 

 

Table 1. The Recipes Available on the Internet as a Healthy Fit 
Recipe Groups Meals 

Main Dishes Fit dolma from roasted peppers 
Lentil ravioli 
Zucchini pasta 
Healthy meat doner wrap at home 
Iskender kebab from cauliflower 
Broccoli patties 
Ketogenic cauliflower pizza 
Zucchini ravioli 
Lettuce burger 
Fit lasagna 

Desserts Fruit kunefe 
Fit carrot balls 
Flour-free, fat-free, sugar-free diet cooky 
Gluten-free, lactose-free three-ingredient soufflé 
Fit mosaic cake 
Apple-walnut fit pudding 
Lemon fit cheesecake 
Diet ice cream with banana and nuts 
Healthy and homemade pomegranate Turkish delight 
Fit cezerye 

Salty Snacks Healthy chips 
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Cauliflower vicious 
Green lentil chips 
Chickpea chips 
Tomato crackers 
Grissini with whole wheat, flax seeds and black cumin 
Diet salty cooky 
Baked cheese vegetable croquettes 
Pastry rings consumed in holy days with whole wheat 
Colorful vegetable chips with avocado dip sauce 
 

Cereal Dishes Healthy, flour-free, fat-free mini flatbread 
Flourless fit bun 
Fit green patty 
Siyez flour bagel 
Vegetable 3-grain rice  
Leek patty without dough 
Oatmeal patty with curd cheese 
Lentil bread 
Mini diet pita 
Healthy zucchini Turkish pancakes without flour 

 

RESULTS 

According to the calculations, the median values of greenhouse gas emission of recipes groups 
were 0.71 CO2 equivalent/kg in main dishes, 0.14 CO2 equivalent/kg in desserts, 0.08 CO2 
equivalent/kg in salty snacks and 0.12 in cereal dishes CO2 equivalent/kg. The water footprint median 
values of the recipes groups in L / kg, respectively; 0.92, 0.27, 0.20 and 0.25. Greenhouse gas emission 
median value of all recipes was 0.14 CO2 equivalent / kg, water footprint median value were 0.27 L / 
kg. It is seen that the greenhouse gas emissions and water footprint values of the main dishes were in 
wider ranges than the others (Table 2). 

Table 2. Greenhouse Gas Emissions and Water Footprints of Recipe Groups 
Recipe Group Greenhouse Gas Emission  

(CO2 eq / kg) 
Median (Minimum-Maximum) 

Water Footprint  
(L / kg) 
Median (Minimum-Maximum) 

Main Dishes 0.71 (0.06-4,04) 0.92 (0.13-2.34) 

Sweets 0.14 (0.01-0.94) 0.27 (0.01-0.89) 

Salty snacks 0.08 (0.01-0.24) 0.20 (0.07-0.52) 

Cereal Dishes 0.12 (0.04-0.76) 0.25 (0.06-0.54) 

Total 0.14 (0.01-4.04) 0.27 (0.01-2.34) 

The recipes with the highest greenhouse gas emission values were lettuce burger in main dishes 
(Figure 1), fit pudding with apple-walnut in desserts (Figure 2), baked cheese vegetable croquettes in 
salty snacks (Figure 3), and mini diet pita in cereal dishes (Figure 4). The lowest greenhouse gas 
emissions were found fit stuffed from roasted peppers (Figure 5), healthy and homemade pomegranate 
Turkish delight (Figure 6), green lentil chips (Figure 7) and flourless fit bun (Figure 8) in the recipes 
groups respectively. 
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Figure 1. Lettuce burger Figure 2. Apple-walnut fit pudding 

 
 

Figure 3. Vegetable croquet Figure 4. Mini diet pita 

  
Figure 5. Fit dolma from roasted peppers Figure 6. Healthy Turkish delight with pomegranate 

  
Figure 7. Green lentil chips Figure 8. Fit bun without float 

 
 

When the water footprint values of the recipes were evaluated; the highest water footprints were 
lettuce burger in main dishes (Figure 1), fruit künefe in desserts (Figure 9), baked cheese vegetable 
croquettes in salty snacks (Figure 3) and mini diet pita in cereal dishes (Figure 4); the lowest water 
footprints were broccoli patties (Figure 10), healthy and homemade pomegranate Turkish delight 
(Figure 6), chickpea chips (Figure 11), and healthy, flour-free, fat-free mini flatbread (Figure 12). 
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Figure 9. Fruit künefe     Figure 10. Broccoli patties 

  

Figure 11. Chickpea chips Figure 12. Healthy, flour-free, fat-free mini 
flatbread 

  

A statistically significant difference was found between recipe groups in terms of greenhouse gas 
emission and water footprint values (p <0.05). The difference in greenhouse gas emission values was 
due to the difference between main dishes and salty snacks (p = 0.002), the difference between the water 
footprint values was due to the difference between main dishes and salty snacks (p = 0.001) and main 
meals and cereal dishes (p = 0.005). 

CONCLUSION 

As the interest in healthy nutrition increases, the recipes that are presented under the name of diet, 
fit and create the perception of healthy nutrition are becoming more popular. While individuals aim for 
a healthy diet, they should also take into account the environmental effects of their food preferences. 
For this reason, recipe developers should consider the contribution of the meals they offer to adequate 
and balanced nutrition as well as environmental sustainability. In addition, it is important to carry out 
further studies to compare the environmental burden of these "fit recipes", which are encouraged with 
the concern of watching and appreciating on social media, with those of traditional recipes. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GIDA İSRAFINI ÖNLEME ve ÇEVRE 
KORUMA SORUMLULUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİNDE           

EĞİTİMİN ROLÜ 

Kuddis BÜYÜKAKILLI1 

AMAÇ 

Sorumluluk kavramı, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir 
olayın farkında olması ve davranışlarının ve durumların sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Y. Özen, 2013). Sosyal sorumluluk, toplumun refah düzeyini ve yaşam standardını yükseltici 
faaliyetlere gönüllü olarak katılımda bulunmaktır (M. Erol ve ark., 2010). Halkla ilişkiler sosyal 
sorumluluğun uygulamasıdır.  Maksimum sayrıdaki insana maksimum mutluluk felsefesini 
benimsenmesidir (F.B. Peltekoğlu, 1993).  

Günümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan sosyal sorumluluk gerek bireyler gerekse 
işletmeler açısından bir bilinç olarak kabul edilmektedir. Sosyal sorumluluk bireysel açıdan ele 
alındığında bireyin toplumsal gelişime katkı bağlamında kendini sorumlu hissetmesi, gönüllü olarak 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olması ve bu kuruluşlarla ortak çeşitli çalışmalar yürütmesi bireysel 
bazda önemli bir sosyal sorumluluk bilinci göstergesi olarak kabul edilmektedir (Göztaş, Baytekin, 
2012: 2000). Sosyal sorumluluk, bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişmedir. Sosyal anlaşma, iki ya da 
daha fazla kişi veya kuruluşun aralarındaki ilişkilerden meydana gelen karşılıklı anlayış ve bekleyişler 
bütünüdür (Eren, 2006: 48; Akım, 2010: 7). 

Meslek Yüksekokullarının amaç ve işlevleri mevcut yasalarda ağırlıklı olarak eğitim-öğretim 
bazında açıklanmıştır. Oysa meslek yüksekokullarının amaç ve işlevlerinin sadece eğitim-öğretimle ve 
bilgi aktarımı ile sınırlandırılması yanlış olacaktır. Nitekim Yüksek Öğretim Kanununda, yükseköğretim 
kurumlarının temel görevleri arasında, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden 
ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, diğer 
kuruluşlarla işbirliği ile çeşitli çalışma ve araştırmalar yapması sayılmaktadır (Kahraman ve Öktem, 
2002: 86; akt: Örs, 2003: 4). Bu görevler, meslek yüksekokulları açısından çok daha önemli ve 
yaşamsaldır. Çünkü özellikle küçük yerleşim birimlerinde yer alan meslek yüksekokulları çevresiyle, 
yöre halkıyla, toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve örgütlerle daha yakın ve sıkı ilişkiler 
içinde bulunmaktadırlar (Örs, 2003: 4). 

 Gıda zincirinin her aşamasında çeşitli nedenler ile yenilebilir gıdalar kayba uğramakta ya da israf 
edilmektedir. FAO tahminlerine göre dünya gıda üretiminin 1/3’ü kayıp ve israfa uğramaktadır ki bu 
miktar üç milyar kişinin beslenmesine yetecek düzeydedir ve bunun yıllık maliyeyi 940 milyar dolardır 
(www.fao.org/save-food). Bu sorun son yıllarda ulusal, bölgesel ve uluslararası platformlarda merak 
edilen ve önlenmesi için çaba harcanan açlık, iklim değişikliği gibi konuların arasına girmiştir. Önleyici 
çabalarla birlikte problemi tanıtan, gıda kaybının/israfının bir problem olduğunu ortaya koyan çabalar 
da giderek artmaktadır (Bagherzadeh, at al.2014). 
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Gıda israfının azaltılması birçok paydaşın birlikte hareketi ile mümkündür. Hükümetler, özel 
sektör, ulusal ve yerel örgütler, üniversiteler ve STK’lar kendi etki alanlarında öncelik ve amaçlarına 
göre gıda savurganlığını farklı yöntemler ile belirlemesi doğru önlemlerin alınmasını sağlayacaktır 
(Dölekoğlu, 2016). 

Projenin hedef kitlesi Tarsus Üniversitesi öğrencileridir. Öğrenciler gıda israfının olduğunu 
bilmekte fakat yapılması gerekeni yapmamakta, gereken adımları atmamaktadır. Proje çalışmaları ile 
öğrencilerde bu motivasyon sağlanacaktır.  

 

YÖNTEM 

Eğitim Google Meet üzerinden on-line olarak gerçekleştirilecektir. Anket Google Formlar 
üzerinden uygulanacak ve değerlendirilecektir. Uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde kişisel ve aile ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise farkındalık yaratma soruları 
bulunmaktadır. Üçüncü ve son bölümde de ölçme ve değerlendirme amaçlı sorgulamalar yapılmaktadır. 

Çalışmada öğrencilere verilen farkındalık eğitiminin gıda israfını önleyip önlemediğine katkısı 
araştırılmıştır. Tarsus Üniversitesi öğrencilerine evlerde gıda israfı ve bu israfın sosyal, ekonomik ve 
ekolojik boyutları konulu bir anket uygulanmıştır. Anket uygulamasından sonra öğrencilere aynı konuda 
çevrimiçi olarak, web üzerinden bir eğitim verilmiş ve daha sonra aynı anketin farkındalık yaratma ve 
ölçme ve değerlendirme amaçlı soruları tekrar uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı 

Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloya göre, cevap veren 
öğrenci sayısı 228’dir. Soruları cevaplandıran öğrencilerin 143’ünün kadın ve 85’inin erkek olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1: Ankete katılanların cinsiyet dağılımı 
 Kadın Erkek Toplam 
Sayı 143 85 228 
% 62,7 37,3 100 

Ankete katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı grafik 1’de de verilmiştir. Buna göre soruları 
cevaplandıran öğrencilerin % 62,7’si kadın ve % 37,3’ü erkektir. 
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Grafik 1: Ankete katılanların cinsiyet dağılımı 

 
 
 
 
Ankete Katılan Öğrencilerin Aile Üyelerinin Sayısı 

Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin sayısı dağılımı tablo 2’de verilmiştir. Bu soruya cevap 
veren öğrenci sayısı 232’dir. Soruları cevaplandıran öğrencilerin 214’ünün aile üyeleri sayısın 4-6 
arasında ve 28’inin aile üyelerinin sayısının 1-4 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin sayısı dağılımı 

Aile Üyelerinin Sayısı Soruya Cevap Verenler 
Sayı % 

1 1 0,4 
2 8 3,4 
3 19 8,2 
4 76 32,8 
5 57 24,6 
6 71 30,6 
Toplam 232 100 

Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin yüzde dağılımı tablo 2 ve grafik 2’de verilmiştir. 
Soruları cevaplandıran öğrencilerin % 87,8’inin aile üyeleri sayısın 4-6 arasında ve % 12’sinin aile 
üyelerinin sayısının 1-4 olduğu görülmektedir. 
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Grafik 2: Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin sayısı dağılımı 

 
Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Toplam Geliri 

Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin gelir dağılımı tablo 3’de verilmiştir. Bu soruya cevap veren 
öğrenci sayısı 234’tür. Soruları cevaplandıran öğrencilerin 196’sının ailelerinin toplam geliri1000 ile 
4000 TL arasında ve 38’inin ailesin toplam gelirinin 4000 TL ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin gelir dağılımı 

Ailenin Toplam Geliri (TL) 
Soruya Cevap Verenlerin Dağılımı 

Sayı % 

1000 – 2000 58 24,8 

2001 - 3000 97 41,5 

3001 - 4000 41 17,5 

4001 - 5000 13 5,6 

5000 ve Üzeri 25 10,7 

Toplam 234 100 

Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin gelir dağılımı yüzde olarak grafik 3’de verilmiştir. Soruları 
cevaplandıran öğrencilerin % 83,8’inin ailelerinin toplam geliri 1000 ile 4000 TL arasında ve % 
16,3’ünün ailesin toplam gelirinin 4000 TL ve üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 3: Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin gelir dağılımı 
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Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Eğitim Seviyesi 

Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin eğitim seviyesi tablo 4’de verilmiştir. Bu soruya cevap 
veren öğrenci sayısı ortalama olarak 195’dir. Soruları cevaplandıran öğrencilerin 95’inin babalarının 
ilkokul, 53’ünün ortaokul, 54’ünün lise ve 19’unun üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin 124’ünün annelerinin ilkokul, 50’sinin ortaokul, 24’ünün lise ve 7’sinin üniversite mezunu 
olduğu anlaşılmaktadır. Çocukların ise ortalama olarak 92’sinin üniversite mezunu olduğu 
hesaplanmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin eğitim seviyesi grafik 4’de verilmiştir. Soruları 
cevaplandıran öğrencilerin % 43’ünün babalarının ilkokul, % 24’ünün ortaokul, % 24,4’ünün lise ve 
8,6’sının üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin % 60,5’inin annelerinin ilkokul, % 24,4 
’ünün ortaokul, % 11,7’sinin lise ve % 3,4’ünün üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Çocukların 
ise ortalama olarak 49’1’inin üniversite mezunu olduğu hesaplanmıştır. 

Tablo 4: Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin eğitim seviyeleri dağılımı 

Soruya Cevap Verenlerin Dağılımı Ailelerin Eğitim Seviyesi Toplam İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Baba Sayı 95 53 54 19 221 
% 43 24 24,4 8,6 100 

Anne Sayı 124 50 24 7 205 
% 60,5 24,4 11,7 3,4 100 

1. Çocuk Sayı 14 24 49 125 212 
% 6,6 11,3 23,1 59 100 

2. Çocuk Sayı 11 20 69 94 194 
% 5,7 10,3 35,6 48,5 100 

3. Çocuk Sayı 14 26 43 58 141 
% 9,9 18,4 30,5 41,1 100 
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Grafik 4: Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin eğitim seviyeleri dağılımı 

 
TARTIŞMA 
Ankete Katılan Öğrencilere ve Ailelerine İlişkin Değerlendirme 
Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımının Değerlendirilmesi 

Anket sorusu gönderilen hedef kitlede cinsiyet dağılımı, tüm toplumlarda olduğu gibi, yaklaşık 
olarak % 50 erkek ve % 50 kadın olarak kabul edilmiştir. Ankete katılanların cinsiyet dağılımı 
incelendiğinde, tablo 1’de görüldüğü gibi, gıda israfı ve çevre konularına kadınların daha duyarlı 
oldukları görülmektedir. 

Ankete Katılan Öğrencilerin Aile Yapısının Değerlendirilmesi 

Ankete katılan öğrencilerin aile yapısı değerlendirildiğinde genel olarak kalabalık aileler 
oldukları görülmektedir. Az çocuklu ya da çekirdek aile yapısının az sayıda olduğu anlaşılmaktadır. 
Ailelerin toplam gelirinin ve ortalama eğitim seviyesinin düşük olması, bu sonuç ile uyumlu 
görünmektedir. 

Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Gelir Durumunun Değerlendirilmesi 

Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinin gelir durumunun oldukça kötü 
olduğu görülmektedir. Bunların bir kısmı açlık sınırının altında, birçoğunun da yoksulluk sınırı altında 
bir gelir ile yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Ankete Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Eğitim Seviyesinin Değerlendirilmesi 

Ankete katılan öğrencilerin aile üyelerinin eğitim seviyesi incelendiğinde, genel olarak anne ve 
babaların eğitim seviyelerinin düşük; çocukların eğitim seviyelerinin ise yüksek olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın hedef kitlesi üniversite öğrencileri olduğu için çocukların eğitim 
seviyelerinin yüksek görünmesi beklenen bir sonuçtur. 

Gıda İsrafı ve Çevre Sorunlarının Farkında Olma Değerlendirmesi 

Tablo 5’de eğitimden önce ve sonra anket yapılan öğrencilerin tamamında gıda israfı ve çevre 
sorunlarının farkında olma değerlendirmelerin ortalamaları verilmiştir. Buna göre, anket sorularını 
cevaplayan Tarsus Üniversitesi öğrenci sayısı ortalama olarak 227’dir. Bunların, eğitimden önceki 
farkındalık düzeyi genel olarak yüksek olanların sayısı 158 iken verilen eğitimden sonra 210 tanesinin 
ortalama farkındalık düzeyi genel olarak yüksek çıkmıştır. Eğitim sayesinde 52 öğrencinin farkındalık 
düzeyi yükselmiştir. 
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Tablo 5: Gıda israfı ve çevre sorunlarının farkında olma değerlendirmesi 

Gıda İsrafı ve Çevre Sorunlarının Farkında Olma 

Soruya Cevap Verenlerin Dağılımı 
Eğitimden Önce Eğitimden Sonra 

Sayı % Sayı % 

Kesinlikle benim sorunum değil 33 14,4 7 3 
Benim sorunum değil 36 16 10 4 
Sorun yapıyorum 28 12,2 52 23 
Oldukça sorun yapıyorum 34 15,1 46 20 
Kesinlikle sorun yapıyorum 96 42,3 112 50 
Toplam 227 100 227 100 

Grafik 5 (a) ve (b)’de eğitimden önce ve sonra anket yapılan öğrencilerin tamamında gıda israfı 
ve çevre sorunlarının farkında olma değerlendirmelerin ortalamaları verilmiştir. Buna göre Tarsus 
Üniversitesi öğrencilerinde, verilen eğitimden sonra ortalama farkındalık düzeyi % 93’dür. Anket 
yapılan öğrencilerin tamamında gıda israfı ve çevre sorunlarına farkındalık düzeyi % 69,6’dan % 93’e 
çıkmıştır. 

 

Grafik 5: Gıda israfı ve çevre sorunlarının farkında olma değerlendirmesi 

  

(a): Eğitimden önce (b): Eğitimden sonra 

Gıda İsrafını Önlemeyi Bilme 

Son Kullanma Tarihine Bakma ve Çöpe Atılan Gıda Maddeleri Değerlendirmesi  

Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden önce yapılan anket 
sonuçlarına göre gıda israfı ve çevre sorunlarına karşı daha düşük bir duyarlılık göstermişlerdir. Anket 
katılan öğrencilerin ortalama olarak 162’si evlerinde çöpe hiç ekmek atılmadığını, 117’si hiç yemek 
atılmadığını ve 153’ü alışveriş sırasında gıda ürünlerinin son kullanma tarihine genellikle baktığını 
bildirmiştir (tablo 6). 

Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden sonra yapılan anket 
sonuçlarına göre gıda israfı ve çevre sorunlarına karşı yüksek bir duyarlılık göstermişlerdir. Anket 
katılan öğrencilerin ortalama olarak 190’ı evlerinde çöpe hiç ekmek atılmadığını, 147’si hiç yemek 
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atılmadığını ve 200’ü alışveriş sırasında gıda ürünlerinin son kullanma tarihine genellikle baktığını 
bildirmiştir (tablo 6). 

 

 

Tablo 6: Son kullanma tarihine bakma ve çöpe atılan gıda maddeleri değerlendirmesi 

Soru Cevap 

Dağılım 

Eğitimden Önce Eğitimden Sonra 

Sayı % Sayı % 

Çöpe Atılan Ekmek Sayısı Hiç atılmıyor 162 71,1 190 83,3 

Çöpe Atılan Yemek Miktarı Hiç atılmıyor 117 52,5 147 64,5 

Ortalama 140 61,8 169 73,9 

Gıda Ürünlerinin Son Kullanma Tarihi Ara sıra, sıklıkla, her zaman bakarım 153 67,2 200 88,3 

Eğitim verilmeden önce anket katılan öğrencilerin % 71,1’i evlerinde çöpe hiç ekmek 
atılmadığını, % 52,5’i hiç yemek atılmadığını ve % 67,2’si alışveriş sırasında gıda ürünlerinin son 
kullanma tarihine genellikle baktığını bildirmiştir (grafik 6 a). 

Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden sonra yapılan anket 
sonuçlarına göre gıda israfı ve çevre sorunlarına karşı yüksek bir duyarlılık göstermişlerdir. Anket 
katılan öğrencilerin % 83,3’ü evlerinde çöpe hiç ekmek atılmadığını, % 64,5’i hiç yemek atılmadığını 
ve % 88,3’ü alışveriş sırasında gıda ürünlerinin son kullanma tarihine genellikle baktığını bildirmiştir 
(grafik 6 b). 

 

Grafik 6: Son kullanma tarihine bakma ve çöpe atılan gıda maddeleri değerlendirmesi 

  

(a): Eğitimden önce (b): Eğitimden sonra 

Planlı ve Akıllı Alışveriş, Saklamayı Bilme ve Atılmayı Önleme 

Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden önce yapılan anket 
sonuçlarına göre planlı ve akıllı alışveriş, saklamayı bilme ve atılmayı önleme konularını genellikle daha 
az olarak bildiklerini belirmişlerdir. Anket katılan öğrencilerin ortalama olarak 159’u, planlı ve akıllı 
alışveriş yapmayı 146’sı gıdaların doğru bir şekilde saklanmasını 150’si gıdaların raf ömrünü etkileyen 
faktörleri, 167’si gıda ürünlerini buzdolabında saklamayı, 129’u gıdaların dondurulmasını, 165’i 
porsiyon hesabı yapmayı ve 157’si davetlerde gıda israfını önlemeyi bildiklerini söylemişlerdir (tablo 
7). 

Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden sonra yapılan anket 
sonuçlarına göre planlı ve akıllı alışveriş, saklamayı bilme ve atılmayı önleme konularını genellikle 
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bildiklerini belirmişlerdir. Anket katılan öğrencilerin ortalama olarak 205’i, planlı ve akıllı alışveriş 
yapmayı 215’i gıdaların doğru bir şekilde saklanmasını 173’ü gıdaların raf ömrünü etkileyen faktörleri, 
208’i gıda ürünlerini buzdolabında saklamayı, 192’si gıdaların dondurulmasını ve porsiyon hesabı 
yapmayı ve 180’i davetlerde gıda israfını önlemeyi bildiklerini söylemişlerdir (tablo 7). 

Tablo 7: Alışveriş yapmayı ve saklamayı bilme ve atılmayı önleme konularını bilenlerin oranları 

Anket Soruları 
Dağılım 
Eğitimden Önce Eğitimden Sonra 
Sayı % Sayı % 

Planlı ve akıllı alışveriş yapma 159 70,4 205 90,3 
Gıdaların doğru saklanması 146 64,4 215 94,4 
Gıdaların raf ömrünü etkileyen faktörler 150 65,8 173 75,8 
Gıda ürünlerini buzdolabında saklama 167 73,5 208 91,9 
Gıdaların dondurulmasını bilme 129 56,9 192 84,9 
Porsiyon hesabı yapmayı bilme 165 72,8 183  80,5 
Davetlerde gıda israfını önlemeyi bilme 157 69 180 79 
Ortalama 153 67,5 195 85,9 

Ankete katılan öğrencilere eğitim verilmeden önce uygulanan ankete göre % 70,4’ü, planlı ve 
akıllı alışveriş yapmayı % 64,4’ü gıdaların doğru bir şekilde saklanmasını % 65,8’i gıdaların raf ömrünü 
etkileyen faktörleri, % 73,5’i gıda ürünlerini buzdolabında saklamayı, % 56,9’u gıdaların 
dondurulmasını % 72,8’i porsiyon hesabı yapmayı ve % 69’u davetlerde gıda israfını önlemeyi 
bildiklerini söylemişlerdir (grafik 7 a). 

 

Grafik 7: Alışveriş yapmayı ve saklamayı bilme ve atılmayı önleme konularını bilenlerin oranları 

  

(a): Eğitimden önce b: Eğitimden Sonra 

Eğitimden sonra ankete katılan öğrencilerin ortalama olarak % 90,3’ü, planlı ve akıllı alışveriş 
yapmayı % 94,4’ü Gıdaların doğru bir şekilde saklanmasını % 75,8’i gıdaların raf ömrünü etkileyen 
faktörleri, % 91,9’u gıda ürünlerini buzdolabında saklamayı, % 84,9’u gıdaların dondurulmasını % 
80,5’i porsiyon hesabı yapmayı ve % 79’u’i davetlerde gıda israfını önlemeyi bildiklerini söylemişlerdir 
(grafik 7 b). 

Elde edilen bu yüksek oranlar, üniversite öğrencilerinin gıda israfı ve çevre konularında duyarlı 
olduklarını ve verilen eğitimin başarıya ulaştığını göstermektedir.  
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THE ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT of 
RESPONSIBILITY FOR PREVENTING FOOD WASTE and 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

Kuddis BÜYÜKAKILLI 1 

AIM 

The concept of responsibility is defined as being aware of one's own behaviour or any event 
falling under his / her authority and undertaking the consequences of his behaviour and situations (Y. 
Özen, 2013). Social responsibility involves voluntarily participating in activities that increase the 
welfare and living standards of the society (M. Erol et al., 2010). Public relations are the application of 
social responsibility. It is the adoption of the philosophy of maximum happiness to the maximum 
quantitative of people (F.B. Peltekoğlu, 1993). 

Social responsibility, which has a very important phenomenon today, is accepted as a 
consciousness both for individuals and businesses. When social responsibility is considered from an 
individual point of view, the individual's feeling of responsibility in the context of contributing to social 
development, being a member of various non-governmental organizations as a volunteer and carrying 
out various studies with these organizations is considered as an important indicator of social 
responsibility awareness on an individual basis (Göztaş, Baytekin, 2012: 2000). Social responsibility is 
a social agreement and an attempt to compromise. Social agreement is a set of mutual understanding 
and expectations that arise from the relationships between two or more people or organizations (Eren, 
2006: 48; Akım, 2010: 7). 

The aims and functions of vocational schools are predominantly explained on the basis of 
education in current laws. However, it would be wrong to limit the aims and functions of vocational 
schools to only education and knowledge transfer. As a matter of fact, in the Higher Education Law, the 
main duties of higher education institutions are to carry out various studies and researches in cooperation 
with other institutions in order to contribute to the solution of the problems related to the scientific, 
cultural, social and economic progress and development of the country (Kahraman and Öktem, 2002: 
86; cited in: Örs, 2003: 4). These tasks are much more important and vital for vocational colleges. 
Because vocational schools located in small settlements are in closer and closer relations with their 
surroundings, local people, social, social, cultural and economic institutions and organizations (Örs, 
2003: 4). 

Edible foods are lost or wasted for various reasons at every stage of the food chain. According to 
FAO estimates, 1/3 of the world food production is lost and wasted, which is enough to feed three billion 
people and the annual cost of this is 940 billion dollars (www.fao.org/save-food). This problem has 
become one of the issues such as hunger and climate change, which have been wondered and prevented 
by national, regional and international platforms in recent years. Along with preventive efforts, efforts 
that introduce the problem and reveal that food loss / waste are a problem are increasing (Bagherzadeh, 
at al. 2014). 

Reducing food waste is possible with the action of many stakeholders. Governments, private 
sector, national and local organizations, universities and NGOs will determine the food waste with 
different methods according to their priorities and Aims in their sphere of influence, and it will ensure 
that the right measures are taken (Dölekoğlu, 2016). 
1Tarsus Üniversitesi, MERSİN 
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The target audience of the project is Tarsus University students. Students know that there is food 
waste, but they do not do what should be done and do not take the necessary steps. This motivation will 
be provided in the students with the project studies. 

MATERIALS 

The training of the students for learning to save foods will be held on-line via Google Meet. The 
survey will be applied and evaluated on Google Forms. The questionnaire applied consists of three parts. 
The first section contains information about personal knowledge of the student and their families. In the 
second part, there is awareness rising of the food waste and effect of it’s on the environment questions. 
In the third and last part of the survey, queries for measurement and evaluation of the student’s 
knowledge of the food preserving and protecting of the environment are made. 

METHOD  

In the study, the contribution of the awareness training given to students on preventing food waste 
was investigated. A questionnaire on food waste at homes and the social, economic and ecological 
dimensions of this waste was applied to Tarsus University students. After the questionnaire application, 
students were given an online training on the same subject on the web, and then the questions of the 
same questionnaire for raising awareness and measuring and evaluating were applied again. 

RESULTS 

Gender Distribution of the Students Participating in the Questionnaire 

The gender distribution of the students participating in the survey is given in table 1. According 
to this table, the quantitative of students who answered is 228. It is seen that 143 of the students who 
answered the questions were female and 85 were male. 

Table 1: Gender distribution of the survey respondents 
 Female Male Total 
Quantitative 143 85 228 
% 62,7 37,3 100 

The distribution of the respondents according to their gender is given in graphic 1. Accordingly, 
62.7% of the students who answered the questions were female and 37.3% were male. 

Graphic 1: Gender distribution of the survey respondents 

  
 

Quantitative of Family Members of Students Participating in the Survey 

The distribution of the quantitative of family members of the students participating in the survey 
is given in table 2. The quantitative of students who answered this question is 232. It is seen that the 
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quantitative of family members of 214 of the students who answered the questions is between 4 and 6 
and the quantitative of family members of 28 of them is 1-4. 

Table 2: Quantitative of family members of the students participating in the survey 

Quantitative of Family Members Responding to the Question 
Quantitative % 

1 1 0,4 
2 8 3,4 
3 19 8,2 
4 76 32,8 
5 57 24,6 
6 71 30,6 
Total 232 100 

Percentage distribution of family members of the students participating in the survey is given in 
table 2 and Graphic 2. It is seen that the quantitative of family members of 87.8% of the students who 
answered the questions is between 4 and 6 and the quantitative of family members of 12% is 1-4. 

Graphic 2: Quantitative of family members of the students participating in the survey 

  
Total Income of the Families of Students Participating in the Survey 

The income distribution of the families of the students participating in the survey is given in table 
3. The quantitative of students who answered this question is 234. It is seen that the family income of 
196 of the students who answered the questions is between 1000 and 4000 TL, and 38 of them have a 
family income of 4000 TL or more. 

Table 3: Income distribution of the families of the students participating in the survey 

Total Income of the Families (TL) Distribution of the Answer to the Question 
Quantitative % 

1000 – 2000 58 24,8 
2001 - 3000 97 41,5 
3001 - 4000 41 17,5 
4001 - 5000 13 5,6 
5000 ve Üzeri 25 10,7 
Total 234 100 

The income distribution of the families of the students participating in the survey is given in 
graphic 3 as a percentage. It is seen that the family income of 83.8% of the students who answered the 
questions is between 1000 and 4000 TL and the total income of the family of 16.3% is 4000 TL and 
above.  
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Graphic 3: Income distribution of the families of the students participating in the survey 

 
Education Level of the Parents of the Students Participating in the Survey 

The education level of the family members of the students participating in the survey is given in 
table 4. The average quantitative of students answering this question is 195. It is seen that the fathers of 
95 of the students who answered the questions were primary school graduates, 53 were secondary school 
graduates, 54 were high school graduates and 19 were university graduates. It is understood that 124 of 
the students' mothers are primary school, 50 of them are secondary school, 24 of them are high school 
and 7 of them are university graduates. On the other hand, it has been calculated that 92 of the children 
are university graduates on average. 

The education level of the family members of the students participating in the survey is given in 
graphic 4. It is seen that the fathers of 43% of the students who answered the questions were primary 
school graduates, 24% secondary school, 24.4% high school and 8.6% university graduates. It is 
understood that 60.5% of students' mothers are primary school, 24.4% are secondary school, 11.7% are 
high school and 3.4% are university graduates. On the other hand, it has been calculated that 49.1 of the 
children are university graduates on average. 

Table 4: Family members' education level distribution of the students participating in the survey 

Distribution of the Answers to the Question 

Education Level of the Families 

Total Primary 
School 

Secondary 
School 

High 
School University 

Father  
Quantitative 95 53 54 19 221 
% 43 24 24,4 8,6 100 

Mother  
Quantitative 124 50 24 7 205 
% 60,5 24,4 11,7 3,4 100 

1. Child 
Quantitative 14 24 49 125 212 
% 6,6 11,3 23,1 59 100 

2.Child 
Quantitative 11 20 69 94 194 
% 5,7 10,3 35,6 48,5 100 

3.Child 
Quantitative 14 26 43 58 141 
% 9,9 18,4 30,5 41,1 100 
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Graphic 4: Family members' education level distribution of the students participating in the survey 

 
DISCUSSION 

Evaluation of the Students Participating in the Survey and Their Families 

Evaluating the Gender Distribution of the Students Participating in the Questionnaire 

The gender distribution of the target population sent to the questionnaire is accepted as 
approximately 50% male and 50% female, as in all societies. When the gender distribution of the 
respondents is examined, it is seen that women are more sensitive to food waste and environmental 
issues, as seen in table 1. 

Evaluation of the Family Structure of the Students Participating in the Questionnaire 

When the family structure of the students participating in the survey is evaluated, it is seen that 
they are generally crowded families. It is understood that there are few children or a small quantitative 
of nuclear families. The low total income and average education level of the families seem to be 
consistent with this result. 

Evaluating the Income Status of the Families of Students Participating in the Questionnaire 

It is seen that the families of most of the students participating in the survey have a very low 
income. It was understood that some of them were living with an income below the hunger line and 
many of them with an income below the poverty line. 

Evaluation of the Education Level of the Parents of the Students Participating in the Survey 

When the education level of the family members of the students participating in the survey is 
examined, it is seen that the education level of the mothers and fathers is low; the education level of the 
children is considered to be high. Since the target audience of this study is university students, it is an 
expected result that the education level of the children appears to be high. 

Awareness of Food Waste and Environmental Problems Assessment 

In table 5, the assessment of awareness of food waste and environmental problems in all of the 
students surveyed before and after the education 

Ratings are given. Accordingly, the average quantitative of Tarsus University students who 
answered the questionnaire is 227. While the quantitative of those with a high level of awareness before 
the training was 158, the average level of awareness of 210 after the training was found to be high in 
general. Thanks to the training, the awareness level of 52 students has increased. 
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Table 5: Food waste and environmental problems awareness assessment 

Awareness of Food Waste and Environmental Problems 
Distribution of Answers to the Question 
Before Training  After Training 
Quantitative % Quantitative % 

Absolutely not my problem 33 14,4 7 3 
I have problems 36 16 10 4 
Not my problem 28 12,2 52 23 
I have a lot of trouble 34 15,1 46 20 
I definitely have a problem 96 42,3 112 50 
Total 227 100 227 100 

In graph 5 (a) and (b), the average of the evaluations of food waste and awareness of 
environmental problems are given in all of the students surveyed before and after the education. 
Accordingly, the average awareness level of Tarsus University students after the education given is 
93%. The level of awareness of food waste and environmental problems increased from 69.6% to 93% 
in all of the students surveyed. 

Graph 5: Assessment of awareness of food waste and environmental problems 

(a): before the training (b): after the training 

  

Knowing How to Prevent Food Waste 

Checking the Expiration Date and Assessing Waste Foodstuffs 

Tarsus University students participating in the study showed a lower sensitivity to food waste and 
environmental problems according to the results of the survey conducted before the training provided. 
On average, 162 of the students participating in the questionnaire reported that no bread was thrown 
away at their homes, 117 of them did not eat at all, and 153 of them generally looked at the expiration 
date of food products during shopping (table 6). 

Tarsus University students participating in the study showed a high sensitivity to food waste and 
environmental problems according to the results of the survey conducted after the training provided. On 
average, 190 of the students participating in the survey reported that no bread is thrown away at their 
homes, 147 of them no food is thrown away, and 200 of them generally look at the expiration date of 
food products during shopping (table 6). 

Table 6: Looking at expiry date and assessment of waste foodstuffs 

Question Answer 
Distribution 
Before Training After Training 
Quantitative % Quantitative % 

Quantitative of Bread Throw Away Never thrown away 162 71,1 190 83,3 
The Amount of Food Throw Away Never thrown away 117 52,5 147 64,5 
Average 140 61,8 169 73,9 
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Looking Expiry Date of Food 
Products 

Occasionally, often, always 
look 153 67,2 200 88,3 

Before the training was given, 71.1% of the students who participated in the survey reported that 
no bread was thrown away at their homes, 52.5% did not throw any food, and 67.2% generally looked 
at the expiration date of food products during shopping (graph 6 a). 

Tarsus University students participating in the study showed a high sensitivity to food waste and 
environmental problems according to the results of the survey conducted after the training provided. 
83.3% of the students participating in the questionnaire stated that no bread was thrown away at their 
homes, 64.5% did not eat at all, and 88.3% generally looked at the expiration date of food products 
during shopping (graph 6 b). 

Graph 6: Looking at the expiration date and assessing the foodstuffs thrown away 

(a): before the training (b): after the training 

  

Planned and Smart Shopping, Knowing How to Store and Avoid Waste 

Tarsus University students participating in the study stated that they are generally less aware of 
planned and smart shopping, knowing how to store and preventing being thrown away, according to the 
results of the survey conducted before the training. On average, 159 of the students who participated in 
the survey, 146 of them to do planned and smart shopping, the right storage of food 150 the factors 
affecting the shelf life of food, 167 of the factors affecting the shelf life of food, 129 of the freezing of 
food, 165 of portion accounts. 157 of them stated that they know how to do and prevent food waste at 
the invitations (table 7). 

Tarsus University students who participated in the study stated that they generally knew about 
planned and smart shopping, knowing how to store and preventing being thrown away, according to the 
results of the survey conducted after the training. On average 205 of the students who participated in the 
survey, 215 of planned and smart shopping, 173 of the factors affecting the shelf life of foods, 208 of 
the factors affecting the shelf life of food, 192 of the freezing of food and portion calculation, and 180 
stated that they know how to prevent food waste at the invitations (table 7).  
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Table 7: Percentage of those who know how to shop and store and avoid being thrown away 

Survey Questions 
Distribution 

Before Training After Training 
Quantitative % Quantitative % 

Planned and smart shopping 159 70,4 205 90,3 
Correct food storage 146 64,4 215 94,4 

Factors affecting the shelf life of foods 150 65,8 173 75,8 
Storing food products in the refrigerator 167 73,5 208 91,9 

Know how to freeze foods 129 56,9 192 84,9 
Know how to calculate portion sizes 165 72,8 183  80,5 

Knowing how to prevent food waste in invitations 157 69 180 79 
Average 153 67,5 195 85,9 

70.4% of the students who participated in the questionnaire, 64.4% of planned and smart 
shopping, 65.8% of the factors affecting the shelf life of foods, 73.5% stated that they know how to keep 
food products in the refrigerator, 56.9% of them know how to freeze foods, 72.8% of them make a 
portion calculation and 69% of them know how to prevent food waste at invitations (Graph 7 a). 

Graph 7: Percentage of those who know how to shop and store and avoid being thrown away 

  

(a): Before the training (b): After the training 

After the education, on average, 90.3% of the students who participated in the survey, 94.4% of 
planned and smart shopping, 75.8% of the factors affecting the shelf life of foods, 91.9% of the factors 
affecting the shelf life of foods. 84.9% of them stated that they know how to keep food in the refrigerator, 
to freeze food, 80.5% to calculate the portion size and 79% to prevent food waste at invitations (graph 
7 b). 

These high rates show that university students are sensitive to food waste and environmental 
issues and that the education given has been successful. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL 
AKTİVİTE DURUMUNUN ve YEME BOZUKLUĞU RİSKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Feride AYYILDIZ1 & Gülşah ŞAHİN1 

AMAÇ 

Son dönemde ortaya çıkan SARS-CoV-2 (COVID-19), ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in 
Wuhan şehrinde görülmüş olup dünya geneline yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 
tarihinde “PANDEMİ” olarak ilan etmiştir (1). COVID-19mortalite oranı yüksek bir enfeksiyon 
hastalığıdır. Ateş, öksürük, solunum güçlüğü, kas ağrısı, boğaz ağrısı, diyare, bulantı ve kusma 
hastalığın semptomları arasında yer almaktadır (2). Hızla yayılan COVID-19’un yayılmasını önlemek 
için dünya genelinde bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemler arasında yer alan sosyal izolasyon bireylerin 
hayatını etkilemiştir (3). Özellikle bireylerde gelişen korku, stres, kaygı, anksiyete ve depresyon gibi 
durumlar pandeminin getirdiği olumsuzluklar arasında yer almaktadır (4). İnsanların psikolojileri 
olumsuz etkilendiğinde bazı bireylerin besin alımı artabildiği gibi bazı bireylerin ise besin alımı 
azalabilmektedir (5). Bunlara ek olarak sosyal izolasyon ve karantina gibi tedbirler bireylerin evde 
geçirdiği zamanın da artması nedeniyle fiziksel aktivite düzeylerinde azalmaya neden olmuştur. Fiziksel 
aktivitedeki yetersizliğin ise obezite oranındaki artışın yanı sıra depresyon, anksiyete gibi duyguların 
artmasını tetiklediği bilinmektedir (6).  

COVID-19ve beraberinde getirdiği sosyal izolasyon, psikolojik sorunlar ve fiziksel aktivite 
yetersizliğine neden olarak çeşitli beslenme sorunlarını beraberinde getirmiştir  (7). Beslenmenin birçok 
hastalığın riskinin önlenmesinde, hastalık sırasında semptomların azaltılmasında, hastalığın tedavisinde 
önemli olduğu düşünülmektedir (8). Üniversite öğrencileri pandemi döneminde uzaktan eğitimle online 
ders almak zorunda bir gruptur. Sosyal faaliyetlerin azalması, üniversite eğitiminin uzaktan takip 
edilmesi gibi birçok nedenden dolayı yeme davranışı ve fiziksel aktivite durumunun olumsuz 
etkileneceği öngörülmektedir. 

Bu çalışmada pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite ve yeme bozukluğu 
riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   

 

YÖNTEM 

Çalışmaya dahil edilen bireylerin genel özellikleri, vücut ağırlıkları, fiziksel aktivite durumları ve 
yeme bozukluğu riski değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme online anket formuyla yapılmıştır. 
Katılımcıların vücut ağırlığı (kg) ve boy uzunluğu (cm) değerleri bireylerin beyanına dayanarak 
alınmıştır. Bireylerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kullanılarak BKİ= Ağırlık (kg)/Boy (m)² formülü 
ile BKİ’leri hesaplanıp, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Beden kütle 
indeksi 18.50 kg/m2’nin altında olanlar zayıf, 18.50–24.99 kg/m2 arasında olanlar normal, 25.0–29.99 
kg/m2 arasında olanlar pre-obez, 25.0–29.99 kg/m2 olanlar obez olarak sınıflandırılmıştır (9). 
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Yeme bozukluğunun değerlendirilmesinde REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği kullanılmıştır. 
Yeme bozukluğu riskini taranmasında kullanılan bu ölçek Hill et al. (10) tarafından geliştirilmiştir. 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği ise Aydemir ve ark. (11) tarafından yapılmıştır. Toplam 5 maddeden 
oluşan ve cevabın “Evet” olduğu her maddeye 1 puan verilen ölçekte, 2 ve üzeri puan alan birey yeme 
bozukluğu açısından risk altında kabul edilmektedir (11).  

Katılımcıların fiziksel aktivite durumunu değerlendirmek amacıyla fiziksel aktivite anketi 
kullanılmıştır. Ulusal Sağlık Hizmetleri kapsamında birinci basamakta erişkinlerin fiziksel aktivite 
düzeyini değerlendirmek için kullanılan bu anketin (12) Noğay ve arkadaşları tarafından (13) Türkçe 
geçerlilik güvenirliliği yapılmıştır. Anket sonunda fiziksel aktivite durumu hareketli, orta derecede 
hareketli, az hareketli ve hareketsiz olmak üzere dört düzeyde sonuç vermektedir. 

BULGULAR  

Bireylere ait genel özelliklerin değerlendirilmesi Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmaya yaş ortalaması 
21.8±1.99 olan 362 üniversite öğrencisi (E:84 ve K:278) katılmıştır.  Pandemi döneminde bireylerin 
%89.5’i ailesiyle yaşamaktadır. Bu dönemde katılımcıların %17.7’si vitamin-mineral/besin desteği 
kullanmaktadır. Bu desteği alanların %40.6’sı multivitamin kullanırken, %25.0’i ise D vitamini 
kullanmaktadır. Çinko, probiyotik ve beta-glukan kullananların oranları ise birbirine eşittir (%4.7). 
Günde ortalama 3±2.43 ana öğün, 3±1.81 ara öğün tüketilmektedir. Bireylerin %33.0’inün öğün atladığı 
ve öğün atlayan bireylerin en fazla öğle öğününü atladıkları (%40.9) görülmüştür.  

Tablo 1. Bireylere ait genel özelliklerin değerlendirilmesi 
 N (n:362) % 
Cinsiyet   

Erkek 84 23.2 
Kadın 278 76.8 

Üniversite bölümü   
Sağlık alanı 118 32.6 
Sağlık dışı alan 244 67.4 

Kimle yaşanıldığı   
Aile 324 89.5 
Ev arkadaşı 24 6.7 
Yalnız 14 3.8 

Vitamin-mineral/besin desteği 
kullanımı 

  

Yok  298 82.3 
Var 64 17.7 

Kullanılan desteğin türü(n:64)   
Multivitamin 26 40.6 
D vitamini 16 25.0 
C vitamini 5 7.8 
B 12 vitamini 4 6.3 
Beta glukan 3 4.7 
Çinko 3 4.7 
Omega-3 4 6.3 
Probiyotik 3 4.7 

Öğün atlama durumu   
Evet 120 33.1 
Hayır 242 66.9 

Atlanan öğün (n:120)   
Sabah 79 21.8 
Öğle  148 40.9 
Akşam 15 4.1 

Bireylerin vücut ağırlığı, fiziksel aktivite durumu ve yeme bozukluğu riskinin değerlendirilmesi 
Tablo 2’de verilmiştir. Bireylerin vücut ağırlığı ortalaması 62.9±13.30 kg iken BKİ ortalaması 
22.2±1.3.59 kg/m2’dir. Çalışmaya katılan bireylerin %66.6’sı normal vücut ağırlığına sahipken, 
%19.3’ü pre-obez veya obezdir. Fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildiğinde, katılımcıların %42.8’i 
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hareketsiz, %27.3’ü az hareketli sınıflamasında yer alırken %11.6’sı hareketli sınıflamasında yer 
almaktadır. Bireylerin %36.7’sinde yeme bozukluğu riskinin olduğu görülmüştür. 

Tablo 2. Bireylerin vücut ağırlığı, fiziksel aktivite durumu ve yeme bozukluğu riskinin 
değerlendirilmesi 

BKİ sınıfı N(n:364) % 
Zayıf 51 14.1 
Normal 241 66.6 
Pre-obez 58 16.0 
Obez 12 3.3 
Fiziksel aktivite    
Hareketsiz 155 42.8 
Az hareketli 99 27.3 
Orta derece hareketli 66 18.2 
Hareketli 42 11.6 
Yeme bozukluğu riski    
Risk yok 229 63.3 
Risk var 133 36.7 

TARTIŞMA 

Obezite, bireylerin normal ağırlıktaki bireylere kıyasla COVID-19klinik tablosunun daha kötü 
olmasına ve hastalık süresinin uzamasına yol açabilmektedir. Ayrıca COVID-19enfeksiyonunun 
patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır (14,15). Bu çalışmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
%66.6’sı normal vücut ağırlığına sahipken, %19.3’ü pre-obez veya obezdir. Benzer şekilde Tural’ın 
yaptığı çalışmada (16) yetişkin bireylerin %28.5’inin normalin üzerinde BKİ sınıfında yer aldığı 
gösterilmiştir. Obezitenin önlenmesi ve tedavi edilmesi son derece önemlidir. Bunlara ek olarak 
üniversite öğrencilerinin yeme davranışının ve fiziksel aktivite durumunun COVID-19sürecinde 
etkilendiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (17,18). Bu çalışmada da bireylerin %36.7’sinde yeme 
bozukluğu riski olduğu belirlenmiştir. İdeal vücut ağırlığının korunması için yeterli dengeli beslenme 
ve yeterli fiziksel aktivite önem kazanmaktadır (14,15).  

Genel olarak, A, E,C, D, B6 ve B12 vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi minerallerin ve omega 
3 yağ asitlerinin enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (19). Bu çalışmada katılımcıların 
%17.7’si vitamin-mineral/besin desteği kullanmaktadır. Bu desteği alanların %40.6’sı multivitamin 
kullanırken, %25.0’i ise D vitamini kullanmaktadır. D vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu 
etkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı COVID-19ile enfekte olmuş kişilerin tedavisinde, hekim önerisi 
doğrultusunda D vitamini takviyesi düşünülebileceği bildirilmektedir (20).  

Fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildiğinde, katılımcıların %42.8’i hareketsiz, %27.3’ü az 
hareketli sınıflamasında yer alırken %11.6’sı hareketli sınıflamasında yer almaktadır. Başka bir 
çalışmada ise (16) pandemi döneminde yetişkin bireylerin %51,2’si fiziksel olarak aktif değilken, 
%45,7’si düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu, yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip olanların 
oranının ise %3.15 olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitedeki bu farklılığın örneklem ve fiziksel aktivite 
değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanacağı 
düşünülmektedir. Vücut ağırlığını korumak, zihinsel sağlığı, kas kütlesini korumak için her gün >30 
dakika veya her iki günde bir >1 saat egzersiz önerilmektedir.  Açık havada sosyal mesafeye uygun 
egzersizler yapılabilir (19). Bunlara ek olarak evde yapılabilecek egzersizlerin de bu süreçte sağlığın 
geliştirilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Egzersiz videolarının (jimnastik, aerobik egzersiz 
türleri gibi) evde yapılacak aktivitelere katkı sağlayabileceği bildirilmektedir (21).  

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, iştah kaybı, vücut ağırlığında istenmeyen kayıplar, yetersiz 
beslenme, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve enfeksiyon hastalıklarının gelişimiyle 
ilişkilendirilmektedir. Sağlıklı vücut ağırlığının korunumu ve sürdürülmesi de bu sürece katkı 
sağlamaktadır. Sonuç olarak hem yeterli ve dengeli beslenme hem de yeterli fiziksel aktivite düzeyinin 
sağlanmasının pandemi döneminde bireylere olumlu katkı sağlamaktadır (19).  
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SONUÇ 

Pandemi dönemiyle birlikte üniversite öğrencilerinin de yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite 
durumu etkilenmiştir. Fiziksel aktivite düzeyleri düşük ve yeme bozukluğu riski yüksek olan bireylerin 
olması dikkat çekicidir. Bu dönemde sağlıklı yaşam tarzının benimsenip, fiziksel aktivite düzeyinin 
artırılması sadece pandemi süresince değil hayat boyunca sağlığın sürdürülebilirliği açısından son 
derece önemlidir. 
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COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DEĞİŞEN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gözde ARITICI  ÇOLAK1& Duygu SAĞLAM1 & Murat BAŞ1 

AMAÇ 

Enfeksiyon hastalıkları Dünya Sağlık örgütü verilerine göre dünyadaki tüm ölümlerin üçte 
birinden sorumludur (1). COVID-19salgını tüm dünyadaki insanlar, sağlık sistemleri ve ekonomi için 
önemli tehditler oluşturmuştur. Hastalığın tedavisi primer önemli olmakla birlikte, yayılmasını kontrol 
etmek oldukça önemlidir. Hastalığın seyrinde meydana gelen akut solunum yolu komplikasyonları 
önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. En kötü sonuçlar immün yetmezliği olanlarda, yaşlılarda, 
polimormid hastalığı olanlarda ve genel olarak yetersiz ve dengesiz beslenen bireylerde ortaya 
çıkmaktadır (2-3). Riskli gruplarda yoğun bakımda kalma riski yüksektir. Uzun süre yoğun bakımda 
kalma kas kayıplarına neden olarak, yaşam kalitesinde azalmaya morbidite ve mortaliteye neden 
olabilmektedir (4).  

Yetersiz ve dengesiz beslenme, bireylerin COVID 19’a yakalanması için bir risk faktörüdür 
ayrıca hasta olduktan sonraki süreçte hastanede kalış süresini, mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde 
etkileyebilen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (5). Daha önceki yıllarda görülen şiddetli akut 
solunum yolu sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi enfeksiyon 
hastalıklarının tedavileri göz önünde bulundurularak COVID-19enfeksiyonu için olası müdahalelerin 
özetlendiği bir derlemede, yetersiz beslenmenin bağışıklığı zayıfladığı vurgulanmaktadır (6,7). Günlük 
beslenmede antioksidan özellik gösteren vitamin ve minerallerin, omega-3 çoklu doymamış yağ 
asitlerinin, yeterli miktarda alınması, doymuş yağ asitleri, eklenmiş şeker tüketiminin azaltılması, bunlar 
yerine yerine posa, kepekli tahıllar, doymamış yağların tüketilmesi bağışıklık fonksiyonunun 
kuvvetlenmesi için oldukça önemlidir (7-8). Optimal beslenme, yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının 
korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için sağlanmalıdır. Optimal beslenmede; 
“minumum hastalık riski, maksimum iyi hal dolayısıyla “maksimum sağlıklı yaşam” hedeflenmektedir. 
Bireylerin sağlıklı ve doğru beslenmeleri için, dengeli, yeterli ve çeşitli beslenmesi bunların yanı sıra 
güvenilir gıda tüketmesi gerekmektedir (9).  

Bugünlerde COVID-19salgını tüm dünyada bireylerin hayatlarındaki normal alışkanlıkların 
değişmesine neden olmuştur. Bu süreçte değişen yaşam koşulları ve artan stres/kaygı düzeyleri 
bireylerin optimal beslenme durumlarını olumsuz etkileyebilir ve bu durum enfeksiyon hastalıklarına 
bireyleri daha yatkın hale getirebilir. Salgın süresince kişilerin değişen beslenme alışkanlıklarını 
belirlemek, hangi besin gruplarının bu süreçte fazla hangilerinin yetersiz tüketildiğini tanımlamak 
ilerleyen dönemlerde beslenme ile ilgili alınacak önlemleri planlamada oldukça önemlidir. Bu araştırma, 
COVID-19salgını süresince değişen beslenme alışkanlıklarını, vücut ağırlığını ve buna bağlı gelişen risk 
faktörlerini belirleme amacıyla planlanmıştır. 

 

 
1 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İSTANBUL 
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YÖNTEM 

Bu çalışma 14 mart 2020-14 mayıs 2020 tarihleri arasında üniveristelerin beslenme ve diyetetik 
bölümünde üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 124 gönüllü birey ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan 
kişilere telefon veya bilgisayarlarından kolayca doldurabilecekleri anket formları gönderilmiştir. Bu 
formların ilk kısmında altı sorudan oluşan demografik bilgilerin sorgulandığı bölüm, ikinci kısmında 
boy, vücut ağırlığı gibi antropometrik ölçümlerin sorgulandığı bölüm, en son kısımda ise 24 saatlik 
geriye dönük besin tüketim kaydı ve besin tüketimi kayıt formu yer almaktadır. Katılımcıların ilk olarak 
salgın öncesi beslenme durumlarını belirlemek amaçlı bir gün hafta içi bir günü hafta sonu olmak üzere 
24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydını doldurmaları istenmiştir. Bireylerin COVID-19salgını 
öncesi ve salgın sırasında günlük olarak almış oldukları enerji ve besin ögeleri ‘Beslenme Bilgi Sistemi 
(BEBİS) 7.2’ programı kullanılarak değerlendirilmiştir (10). Elde edilen sonuçlar Diyetsel Referans 
Alımına [(Dietary Reference Intake) (DRI)] göre değerlendirilmiştir (11).  

Bir ay sonra katılımcıların güncel vücut ağırlıklarının ve besin tüketim kayıtlarını almak için 
hazırlanan form online olarak tekrar gönderilmiştir. Çalışmanın ikinci ayında ise sadece vücut ağırlıkları 
sorgulanmıştır.  Bu süreçte anketlere eksik yanıt veren kişiler çalışmadan çıkarılmıştır. 

Bu çalışma için Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Değerlendirme Kurulu 
tarafından 2020-05/37 karar numarası ile 09 04 2020 tarihli ‟Etik Kurul Onayı” alınmıştır.  

Verilerin İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, 
USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar 
(ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) kullanıldı. Nicel verilerin 
normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testi ve grafiksel değerlendirmeler 
ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren nicel verilerin iki grup karşılaştırmalarında Student t Test, 
normal dağılım göstermeyen verilerin iki grup karşılaştırmalarında ise Mann Whitney U testi kullanıldı. 
Nitel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Değişkenler arası ilişkilerin 
değerlendirilmesinde Spearman’s Korelasyon Analizi kullanıldı. Normal dağılım gösteren 
parametrelerin COVID öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında Paired Sample t test, normal dağılım 
göstermeyenlerde ise Wilcoxon Signed Ranks test kullanıldı. Normal dağılım gösteren değişkenlerin 
takiplerinin değerlendirilmesinde Repeated Measures test (Tekrarlı ölçümlerde Varyans Analizi) ve ikili 
karşılaştırmaların değerlendirilmesinde Bonferroni testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 
değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışma 14 mart 2020-14 mayıs 2020 tarihleri arasında %74.2’si (n=92) kadın, %25.8’i (n=32) 
erkek olmak üzere toplam 124 birey ile yapılmıştır.  

Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin, COVID-19öncesi ile COVID-19sonrası 1.ay COVID-
19sonrası 2.ay vücut ağırlığındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Yapılan 
ikili karşılaştırmalar sonucunda kadın ve erkeklerin; COVID-19öncesine göre COVID-19sonrası 1.ay, 
COVID-19öncesine göre COVID-19sonrası 2.ay ve COVID-19sonrası 1.aya göre 2.ay vücut 
ağırlığındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Erkeklerin, COVID-19öncesine 
göre COVID-19sonrası 1.ay, COVID-19öncesine göre COVID-19sonrası 2.ay ve COVID-19sonrası 
1.aya göre 2.ay vücut ağırlığındaki artışın kadınlardan yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05) Bireylerin cinsiyete göre çalışmanın başındaki vücut ağırlıkları ve vücut 
ağırlığındaki değişimlere ait olan veriler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Çalışmanın Başında ve Sonunda Cinsiyete Göre Vücut Ağırlığının Ortalaması 

Vücut Ağırlığı (kg) 
Cinsiyet 

p Kadın (n=92) Erkek (n=32) 
COVID öncesi Min-Mak (Medyan) 44-106 (58) 59-127 (82)  

Ort±Ss 60,73±11,74 82,88±13,01  
COVID sonrası 1.ay Min-Mak (Medyan) 45-108 (59,5) 63-133 (84,5)  

Ort±Ss 61,54±11,96 84,56±13,74  
COVID sonrası 2.ay Min-Mak (Medyan) 46-110 (61) 66-135 (86,5)  

Ort±Ss 63,17±12,15 86,53±13,69  
 cp 0,001** 0,001**  
COVID öncesi- 
sonrası 1.ay 

Min-Mak (Medyan) -3-7 (1) -3-7 (2) e0,031* 
Ort±Ss 0,82±1,54 1,69±2,46  
dp 0,001** 0,001**  

COVID öncesi- 
sonrası 2.ay 

Min-Mak (Medyan) -3-8 (3) -1-8 (4) e0,008** 
Ort±Ss 2,44±1,76 3,66±2,43  
dp 0,001** 0,001**  

COVID sonrası 1.ay 
- 2.ay 

Min-Mak (Medyan) -1-5 (2) 1-4 (2) e0,049* 
Ort±Ss 1,63±0,93 1,97±0,69  
dp 0,001** 0,001**  

cRepeated Measures Test  dBonferroni Test  eMann Whitney U Test   

**p<0.01   *p<0.05 

Çalışmanın başında ve sonunda kadın ve erkeklerin, besin alımları değerlendirildiğinde,  çalışma 
sonunda günlük enerji alımlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma 
sonunda kadın ve erkeklerin günlük aldıkları toplam enerjinin proteinden gelen (%) alımlarındaki düşüş 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonunda kadın ve erkeklerin günlük toplam 
yağ (g) ve karbonhidrat (g) alımlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
Kadınların çalışma sonundaki lif (g) alımlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05), 
erkeklerdeki lif tüketimindeki artış ise anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Çalışma sonunda kadınların 
doymuş yağ asidi (g), erkeklerin doymuş yağ asidi (%) alımlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerin günlük tekli doymamış yağ asidi alımlarındaki artış 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonunda erkeklerin günlük çoklu doymamış 
yağ asidi alımlarındaki artış anlamlı bulunurken (p<0.05), kadınların günlük çoklu doymamış yağ asidi 
alımlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kadın ve erkeklerin günlük 
kolesterol (mg) alımlarındaki artış istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kadın ve erkeklerin 
günlük aldıkları ortalama omega-3 (g), ve omega-3/omega-6 oranlarındaki artış istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Çalışma sonunda kadınların günlük aldığı ortalama omega-6 (g) 
miktarındaki artış istatiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05), erkeklerin günlük aldıkları ortalama 
omega-6 (g) miktarındaki artış anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerin çalışmanın başında 
ve sonunda günlük diyetle aldıkları ortalama enerji ve besin ögelerine ilişkin veriler Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

 



           

 

Tablo 2. Kadın ve Erkeklerin Çalışmanın Başında ve Sonunda Günlük Diyetle Aldıkları Enerji ve Besin Öğeleri Ortalamaları 
 Kadın (n=92)  Erkek (n=32)  Toplam (n=124)  

COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p COVID  
Öncesi 

COVID  
sonrası 

p 

Enerji (kkal) Min-Mak 
(Medyan) 

618,9-3216,8 
(1421,7) 

777,8-2791,1 (1647,7) f0,001** 1185-2334 (1570,7) 1362,6-3946,9 
(1925,6) 

f0,001** 618,9-3216,8 
(1465,6) 

777,8-3946,9 
(1736,8) 

f0,001** 

Ort±Ss 1485,84±393,88 1730,04±427,42  1637,21±355,0 2082,15±577,38  1524,91±388,54 1820,91±493,06  
Protein (g) Min-Mak 

(Medyan) 
14,1-100,5 (56,8) 22,2-108,5 (60,4) g0,068 35,6-141,8 (60) 24,6-148,4 (70,7) g0,043* 14,1-141,8 (57,5) 22,2-148,4 (62,2) g0,010* 

Ort±Ss 57,81±17,96 61,28±19,11  67,73±24,65 76,25±28,27  60,37±20,27 65,14±22,69  
Protein TE 
(%) 

Min-Mak 
(Medyan) 

9-26 (16) 9-25 (14) f0,003** 12-31 (17) 7-27 (15) f0,002** 9-31 (16) 7-27 (14) f0,001** 

Ort±Ss 15,88±3,15 14,53±3,49  16,94±4,42 14,97±4,25  16,15±3,53 14,65±3,69  
Yağ (g) Min-Mak 

(Medyan) 
27,4-131,6 (72,5) 33,1-197,4 (85,5) f0,001** 45,5-125,8 (89,3) 56,7-198,3 (107,1) f0,001** 27,4-131,6 (77,9) 33,1-198,3 (88,2) f0,001** 

Ort±Ss 74,61±19,67 87,15±25,98  86,88±18,79 112,76±32,78  77,78±20,11 93,76±29,95  
Yağ TE (%) Min-Mak 

(Medyan) 
27-70 (45) 23-64 (46) f0,817 30-64 (49) 31-62 (49) f0,642 27-70 (46) 23-64 (46) f0,984 

Ort±Ss 45,15±7,01 44,92±7,50  47,88±8,15 48,47±7,36  45,85±7,38 45,84±7,60  
Karbonhidr
at (g) 

Min-Mak 
(Medyan) 

31-395,1 (135) 38-325,2 (168,4) f0,001** 17,7-249,8 (139,8) 41,8-418 (174,8) f0,002** 17,7-395,1 (135,7) 38-418 (170) f0,001** 

Ort±Ss 143,19±52,76 172,20±55,52  142,06±53,56 186,46±77,37  142,90±52,75 175,88±61,88  
Karbonhidr
at TE (%) 

Min-Mak 
(Medyan) 

21-59 (39) 20-66 (41) f0,164 5-53 (35) 10-56 (36,5) f0,417 5-59 (38,5) 10-66 (40) f0,106 

Ort±Ss 38,90±7,59 40,41±8,34  35,19±9,87 36,44±9,73  37,94±8,36 39,39±8,86  
Lif (g) Min-Mak 

(Medyan) 
6,5-32,5 (19,1) 5,6-51,1 (20,3) f0,008** 8,1-40,4 (22) 10,6-52,9 (24,4) f0,077 6,5-40,4 (19,3) 5,6-52,9 (21,4) f0,001** 

Ort±Ss 18,91±5,89 21,68±8,70  22,19±6,47 25,76±9,61  19,75±6,19 22,73±9,08  
Kolesterol 
(mg) 

Min-Mak 
(Medyan) 

21-687 (305,5) 44-737,6 (354,3) f0,171 128,5-714,5 (399,1) 192,2-983,5 
(389,5) 

f0,236 21-714,5 (331,3) 44-983,5 (355,9) f0,076 

Ort±Ss 318,24±128,86 343,14±142,15  408,36±125,04 441,23±172,75  341,49±133,39 368,45±155,97  
fPaired Samples t Test  gWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01  *p<0.05 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

Tablo devamı 2. Kadın ve Erkeklerin Çalışmanın Başında ve Sonunda Günlük Diyetle Aldıkları Enerji ve Besin Öğeleri Ortalamaları 
 Kadın (n=92)  Erkek (n=32)  Toplam (n=124)  

COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

P COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p 

TDYA (g) Min-Mak 
(Medyan) 

8,3-55,6 (26,9) 11,4-79,9 (31,7) g0,001** 13,2-49,6 (33,1) 16,5-79 (44,3) g0,001** 8,3-55,6 (28,4) 11,4-79,9 (33,5) g0,001** 

Ort±Ss 27,88±8,52 32,27±10,29  33,86±8,66 45,70±15,25  29,42±8,91 35,73±13,11  
ÇDYA (g) Min-Mak 

(Medyan) 
6,2-28,9 (13,6) 3,9-62,6 (14,9) g0,081 7,9-32,3 (15,2) 8,9-49,5 (16,1) g0,032* 6,2-32,3 (14,2) 3,9-62,6 (15,5) g0,010* 

Ort±Ss 14,69±4,98 16,78±8,81  15,96±5,42 20,01±9,87  15,02±5,10 17,62±9,16  
Omega-
3(g) 

Min-Mak 
(Medyan) 

0,8-4,8 (1,9) 0,7-10,3 (1,9) g0,057 0,9-4,3 (1,9) 1-6,3 (2,5) g0,258 0,8-4,8 (1,9) 0,7-10,3 (2) g0,031* 

Ort±Ss 1,97±0,72 2,22±1,33  2,23±0,93 2,50±1,11  2,04±0,78 2,29±1,28  
Omega-6 
(g) 

Min-Mak 
(Medyan) 

4,4-27,2 (11,6) 2,5-52,3 (12,7) g0,087 6,9-30,4 (12,3) 6,8-45,8 (14,3) g0,047* 4,4-30,4 (11,8) 2,5-52,3 (13,6) g0,014* 

Ort±Ss 12,63±4,77 14,53±8,01  13,68±5,00 17,46±9,61  12,90±4,83 15,28±8,51  
Omega-3/ 
Omega-6 

Min-Mak 
(Medyan) 

0-0,4 (0,2) 0-1,3 (0,2) g0,910 0,1-0,3 (0,2) 0-0,4 (0,1) g0,985 0-0,4 (0,2) 0-1,3 (0,1) g0,946 

Ort±Ss 0,17±0,07 0,19±0,16  0,17±0,06 0,17±0,10  0,17±0,07 0,19±0,15  
Doymuş 
yağ asidi 
(g) 

Min-Mak 
(Medyan) 

9,5-48,3 (26,2) 11,3-61,6 (34,3) f0,001** 14,6-50,6 (32,4) 10,2-67,3 (31,6) f0,588 9,5-50,6 (27,1) 10,2-67,3 (34,2) f0,001** 

Ort±Ss 27,05±8,25 34,82±10,39  32,22±8,27 33,81±13,65  28,38±8,53 34,56±11,27  
Doymuş 
yağ asidi 
TE (%) 

Min-Mak 
(Medyan) 

2,5-21,8 (6) 2,4-20,3 (5,3) g0,235 2,6-10,3 (5,7) 3,1-23,8 (7,5) g0,007** 2,5-21,8 (5,9) 2,4-23,8 (5,8) g0,712 

Ort±Ss 6,62±2,88 6,07±2,64  5,89±1,45 8,07±4,24  6,43±2,60 6,59±3,24  
fPaired Samples t Test  gWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01  *p<0.05 
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Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin çalışmanın başına göre çalışmanın sonunda A vitamini, E 
vitamini, niasin, B6 vitamini, folat, B12, C vitamini ve diyetle gelen ortalama Na miktarının günlük 
alımlarındaki artış ve DRI’ya göre artışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kadın 
ve erkeklerin COVID öncesine göre COVID sonrası tiamin, riboflavin, demir ve çinko alımlarındaki 
artış ve DRI’ya göre artışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın başında ve 
sonunda bazı vitamin ve minerallerin günlük alımlarının ortalaması ve DRI değerleri ile % 
karşılaştırılması Tablo’3de sunulmuştur.  

Tablo 3. Çalışmanın Başında ve Sonunda Kadın ve Erkeklerin Günlük Diyetle Aldıkları Bazı Vitamin 
ve Minerallerin Ortalaması ve DRI ile Karşılaştırılması 

 Kadın (n=92)  Erkek (n=32)  
COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p COVID  
öncesi 

COVID  
sonrası 

p 

Vit A 
(RE) 

Min-Mak 
(Medyan
) 

563,1-2933 
(1335,4) 

322,8-3287 
(1335,4) 

f0,669 504,2-2523,6 
(1488,3) 

451-2570,6 
(1629,3) 

f0,738 

Ort±Ss 1360,35±438,4
8 

1385,69±505,1
7 

 1520,31±516,2
9 

1550,19±534,9
6 

 

Vit A DRI Min-Mak 
(Medyan
) 

80,4-419 
(190,8) 

46,1-469,6 
(190,8) 

f0,669 56-280,4 
(165,4) 

50,1-285,6 
(181) 

f0,738 

Ort±Ss 194,34±62,64 197,96±72,17  168,92±57,37 172,24±59,44  
Vit E (mg) Min-Mak 

(Medyan
) 

4,4-29,4 (12,2) 2,5-69,6 (12,7) g0,241 7-33,1 (14,6) 6,7-36,6 (14,3) g0,239 

Ort±Ss 13,18±4,72 14,65±8,34  14,96±5,65 17,26±7,71  
Vit E DRI Min-Mak 

(Medyan
) 

29,5-196 (81,1) 16,3-463,9 
(84,4) 

g0,241 46,7-220,9 
(97,2) 

44,3-243,7 (95) g0,239 

Ort±Ss 87,90±31,44 97,67±55,61  99,72±37,65 115,04±51,38  
Tiamin 
(mg) 

Min-Mak 
(Medyan
) 

0,3-1,6 (0,7) 0,1-2,1 (0,8) g0,014* 0,5-1,5 (0,8) 0,6-2,7 (0,9) g0,007*
* 

Ort±Ss 0,74±0,26 0,82±0,33  0,81±0,25 1,04±0,50  
Tiamin 
DRI 

Min-Mak 
(Medyan
) 

25,5-141,8 
(65,5) 

12,7-187,3 (70) g0,014* 39,2-125 (64,2) 47,5-222,5 
(73,8) 

g0,007*
* 

Ort±Ss 67,68±23,96 74,80±30,39  67,21±21,01 86,54±41,95  
Riboflavi
n (mg) 

Min-Mak 
(Medyan
) 

0,5-2,3 (1,2) 0,3-2,4 (1,3) g0,013* 0,7-2,3 (1,3) 0,7-3,1 (1,4) g0,005*
* 

Ort±Ss 1,22±0,39 1,31±0,42  1,30±0,39 1,49±0,52  
Riboflavi
n DRI 

Min-Mak 
(Medyan
) 

49,1-211,8 
(106,4) 

30,9-220,9 
(113,6) 

g0,013* 50-174,6 (96,9) 54,6-238,5 
(106,2) 

g0,005*
* 

Ort±Ss 110,77±35,33 119,36±38,05  100,24±29,63 114,62±39,62  
Niasin 
(mg) 

Min-Mak 
(Medyan
) 

2,4-25,3 (8,3) 1,6-25,4 (9) g0,272 3,6-26,2 (9,2) 5,5-39,6 (9,6) g0,085 

Ort±Ss 9,41±4,22 9,82±4,58  11,37±6,00 14,17±8,95  
Niasin 
DRI 

Min-Mak 
(Medyan
) 

17,1-180,7 
(59,5) 

11,2-181,6 
(64,5) 

g0,272 22,4-164 (57,5) 34,3-247,5 
(60,2) 

g0,085 

Ort±Ss 67,23±30,15 70,14±32,70  71,04±37,48 88,59±55,95  
Vit B6 
(mg) 

Min-Mak 
(Medyan) 

0,4-2,4 (1) 0,3-2,5 (1,1) g0,091 0,6-1,8 (1,1) 0,5-2,3 (1,2) g0,228 

Ort±Ss 1,06±0,36 1,15±0,46  1,15±0,30 1,25±0,43  
Vit B6 
DRI 

Min-Mak 
(Medyan) 

28,5-183,1 
(77,7) 

24,6-188,5 
(80,8) 

g0,091 44,6-138,5 
(85,8) 

41,5-176,9 
(89,2) 

g0,228 

Ort±Ss 81,51±27,85 88,71±35,12  88,34±23,00 95,77±32,91  
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Folat 
(mcg) 

Min-Mak 
(Medyan) 

25,6-236,8 
(119,3) 

36,1-289,8 
(120,6) 

f0,220 75,3-257,6 
(146,3) 

62,5-241,7 
(142,2) 

f0,203 

Ort±Ss 120,56±38,41 127,39±46,8
4 

 141,97±41,85 155,77±51,78  

Folat DRI Min-Mak 
(Medyan) 

6,4-59,2 (29,8) 9-72,5 (30,2) f0,220 18,8-64,4 
(36,6) 

15,6-60,4 
(35,5) 

f0,203 

Ort±Ss 30,14±9,60 31,85±11,71  35,49±10,46 38,94±12,94  
Vit B12 
(mcg) 

Min-Mak 
(Medyan) 

0,5-10,5 (3,6) 0,6-10 (3,5) f0,981 1,5-9,4 (4) 1,1-12,9 (4,3) f0,197 

Ort±Ss 4,01±1,96 4,00±2,10  4,47±2,24 5,03±2,77  
Vit B12 
DRI 

Min-Mak 
(Medyan) 

20,8-436,7 
(150,8) 

25-416,7 
(147,5) 

f0,981 61,3-391,3 
(167,5) 

44,2-537,5 
(178,1) 

f0,197 

Ort±Ss 167,13±81,76 166,86±87,4
0 

 186,08±93,19 209,61±115,53  

Vit C 
(mg) 

Min-Mak 
(Medyan) 

22-253 (95,8) 11,3-323,9 
(98,8) 

g0,874 24-233,9 
(101,9) 

6,3-214,9 
(99,8) 

g0,881 

Ort±Ss 103,03±44,33 106,15±64,8
6 

 118,02±56,56 110,93±63,64  

Vit C DRI Min-Mak 
(Medyan) 

29,3-337,3 
(127,7) 

15,1-431,9 
(131,7) 

g0,874 26,7-259,8 
(113,3) 

7-238,8 (110,8) g0,881 

Ort±Ss 137,37±59,11 141,54±86,4
8 

 131,13±62,85 123,26±70,71  

Fe (mg) Min-Mak 
(Medyan) 

4-16,7 (9,6) 3,1-21,9 
(10,6) 

g0,001*
* 

7,1-18,3 (11,5) 8,1-26,7 (12,3) g0,030* 

 Ort±Ss 9,71±2,60 10,95±3,37  11,54±2,53 13,04±3,58  
Fe DRI Min-Mak 

(Medyan) 
22-92,9 (53,1) 17,3-121,4 

(58,9) 
g0,001*
* 

88,5-228,9 
(143,9) 

100,9-333,1 
(154,3) 

g0,030* 

 Ort±Ss 53,93±14,45 60,81±18,75  144,27±31,68 162,97±44,78  
Zn (mg) Min-Mak 

(Medyan) 
2,6-15,5 (8,6) 2,9-19,4 

(9,4) 
g0,041* 5,1-16,9 (10,4) 4,9-21,6 (11,8) g0,004*

* 
 Ort±Ss 8,82±2,59 9,58±3,31  10,55±2,98 12,15±3,75  
Zn DRI Min-Mak 

(Medyan) 
32,8-193,5 
(108,1) 

36,5-243 
(117,8) 

g0,041* 46,7-153,8 
(94,3) 

44,6-196,4 
(107,3) 

g0,004*
* 

 Ort±Ss 110,24±32,34 119,69±41,3
8 

 95,91±27,12 110,45±34,08  

fPaired Samples t Test  gWilcoxon Signed Ranks Test  *p<0.05.        **p<0.01 

 

TARTIŞMA  

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskinin azaltılmasında sağlıklı kişilere yönelik alınacak 
önlemler arasında; aşılama, pasif immünizasyon, kemoproflaksi, eğitim ve yeterli ve dengeli beslenme 
sayılabilir. Konakçının enfeksiyon etkenlerine karşı geliştirdiği direnç faktörlerinin etkili olabilmesi için 
yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Yeterli miktarda protein, enerji, vitamin ve mineral 
olmadan vücuttaki hiçbir sistem düzenli çalışmaz. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeyen bireylerde 
çeşitli enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmekte, daha ağır seyretmekte ve daha güç iyileşmektedir 
(12). COVID-19 mide bulantısı, kusma ve ishal ile birlikte günlük besin alımını olumsuz etkiler ve 
besinlerin emilimini bozar.   Bu nedenle iyi beslenme durumunun sağlanması ve sürdürülmesi, COVID-
19hastalığı riski altında olan insanlar için oldukça önemlidir (13). 

Yetersiz ve dengesiz beslenme influenze enfeksiyonlarında mortalite riskini arttırmaktadır (OR 
25.0) (14). Japonya’da yapılan bir çalışmanın sonunda malnutrisyon influenze enkesiyonunda tıbbi 
müdahaleyi zorlaştıran ve sağ kalımı azaltan bir faktör olarak tanımlamıştır (15). Adipoz dokudaki artış 
proenflatuar sitokinleri uyarark düşük düzey inflamatuar duruma neden olur (16). Yapılan çalışmalarda 
yetersiz beslenme kadar aşırı beslenme sonucu oluşan obezitenin de solunum yolu enfeksiyonlarında 
önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmektedir. Bu nedenle salgın döneminde kişilerin ideal vücut 
ağırlığına sahip olması ve bu ağırlığı koruması önemlidir (17). Bu çalışamaya katılan kadın ve erkeklerin 
bir ay ara ile vücut ağırlıkları sorgulanmıştır. Vücut ağırlıklarında çalışmanın başı ve sonunda, 1. ayı ve 
2. ayı arasında meydana gelen artışların istatiksel olarak önemli olduğu, erkeklerdeki vücut ağırlığı 
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artışının kadınlara göre daha fazla olduğu ve bu farkın da istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 
(p< 0.05). 

İmmün fonksiyonun bozulmasına yol açan diyetsel faktörler enerji ve makro besin ögelerinin 
yetersiz alınması ve/veya spesifik mikro besin ögelerindeki yetersizlik olabilir. Günlük beslenmede 
protein alımının azalmasının immün sistemi olumsuz etkilediği yapılan epidemiyolojik, deneysel ve 
klinik araştırmalarda gösterilmiştir. Protein yetersizliğinde Th1 sitokini (interferon) anlamlı düzeyde 
azalmaktadır. Doğal hücre öldürücü hücre aktivitesi ve monositler tarafından uyarılan TNF-∝, IL-1 ve 
IL-6 üretimi azalır. Beslenme yetersizliğinde gözyaşı, tükürük ve barsak sekresyonlarında IgA düzeyi 
azalmaktadır (7,18).  Çalışmanın sonunda kadın ve erkeklerde günlük diyetin proteinden gelen % 
miktarında azalmanın olduğu ve bunun istatiksel olarak önemli olduğu görülmüştür (p< 0.05). 

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada günlük diyetin toplam yağ miktarı ve yağın türü oldukça 
önemlidir (6).  Yüksek yağlı diyet ile beslenme, kronik inflamasyon ile karakterize olan obezite ve tip 
2DM gibi hastalıkların gelişiminde risk faktörüdür. Yüksek yağlı diyet gastrointestinal mukozayı 
değiştirir, bağırsak mikrobiyotasını bozar ve bağırsak hasarına neden olur. Bu durum mikrobiyal 
translokasyona neden olarak kronik bağışıklık aktivasyonunu ve iltihaplanmasını arttırır ve böylece 
enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırır (19). Bu çalışmada pandemi süresinde kadın ve 
erkeklerin günlük diyetlerinde aldıkları toplam yağ miktarını arttırdıkları görülmüştür (p= 0.001). 
Diyet ile alınan lipit çeşitleri ve kolesterol doğrudan viral replikasyonu değiştirmektedir. Mansfield ve 
ark. deney hayvanları ile yaptıkları bir çalışmada yüksek kolesterol ve doymuş yağ asidi tüketiminin 
HIV enfeksiyonun hızlanmasında etkili olduğunu görmüşlerdir (20). Bu çalışma sonunda toplam 
katılımcıların günlük diyetlerinde kolesterol ve doymuş yağ asidi alım miktarını arttırdığı, doymuş yağ 
asidi alımındaki artışın istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p< 0.01). Enfeksiyon 
hastalıklarından korunmada günlük diyette doymamış yağ asidi alımının arttırılması önerilmektedir (6). 
Bu çalışmada katılımcıların günlük diyetlerinde tekli ve çoklu doymamış yağ asidi alımını arttırdıkları 
görülmüştür (p< 0.05). 

Günlük beslenmemizde aldığımız toplam enerjinin önemli bir miktarı karbonhidratlardan 
gelmektedir. Normal zamanda olduğu gibi pandemi sürecin de ağırlık kontrolünün sağlanabilmesi, 
vücuttaki inflamasyonun kontrol altında tutulabilmesi için karbonhidrat kaynağı olan eklenmiş şeker 
tüketiminin sınırlandırılması oldukça önemlidir. Eklenmiş şeker yerine günlük diyetimizde karbonhidrat 
kaynağı olarak tam tahıllı ürünler, baklagiller, sebze ve meyvelerin olması önerilmektedir (7,21). 
Çalışmanın sonunda kadınların ve erkeklerin pandemi süresinde günlük ortalama aldıkları karbonhidrat 
(g) miktarını arttırdıkları görülmüştür (p< 0.05). Kadınların ve erkeklerin pandemi süresince günlük 
ortalama posa alım miktarını arttırdığı ve kadınlardaki günlük ortalama posa alımındaki artışın önemli 
olduğu bulunmuştur (p< 0.05).   

Çalışmalarda bireylerin günlük diyetlerinde düşük seviye A, E, Zn ve Se alımının viral 
enfeksiyonlar sırasında olumsuz klinik sonuçlara neden olduğu vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra 
COVID-19hastalarının değerlendirilmesinde bireylerin günlük aldığı D, B vitaminleri, C vitamini, 
omega-3, demir miktarları dikkate alınmalıdır (6,22). Mikrobesin eksikliklerini önlemek ve tedavi 
etmek önemli olmakla birlikte, suprafizyolojik veya suprarapötik miktarda mikrobesin ögelerininin rutin 
veya deneysel kullanımının COVID-19'un klinik sonuçlarını önleyebileceğine dair kanıt 
bulunmamaktadır. Bu nedenle COVID-19riski altında olan kişilerin optimal beslenmeyi sağlamaları 
önerilmektedir (23). Çalışmanın başında ve sonunda kişilerden günlük alınan besin tüketim kayıtlarına 
göre ortalama alınan vitamin ve mineral miktarları ve bunların DRI değerlerinin yüzde ne kadarını 
karşıladığı değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin çalışmanın sonunda A vitamini, E 
vitamini, niasin, B6 vitamini, folat, B12, C vitamini ve diyetle gelen Na miktarının günlük alımlarındaki 
artış ve DRI’ya göre artışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Çalışma sonunda 
katılımcıların tiamin, riboflavin, demir ve çinko alımlarındaki artış ve DRI’ya göre artışları istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonunda bazı vitamin ve minerallerin günlük alım 
ortalamalarındaki önemli olan bu artışın günlük toplam enerji alımındaki önemli artıştan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonunda COVID-19salgını süresince evde çalışan bireylerin beslenme 
alışkanlıklarının değiştiği, vücut ağırlıklarında artış olduğu görülmüştür. Bireylerin COVID-
19salgınından korunmasında yetersiz beslenme değiştirilebilir risk faktörlerinden bir tanesidir. Bu 
çalışmanın süresi ve örneklem sayısı sınırlı olmasına karşın elde edilen sonuçlar COVID-19salgını 
döneminde toplumlarda beslenme bilincinin geliştirilmesinin önemini vurgular niteliktedir. Daha uzun 
sürelerde ve daha çok örneklem sayısı ile yapılan çalışmalar için önemli bir kaynak niteliğinde olacağı 
düşünülmektedir.  
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EVALUATION OF CHANGING EATING HABITS DURING THE    
COVID-19EPIDEMIC 

Gözde ARITICI ÇOLAK1 &Duygu SAĞLAM1 & Murat BAŞ1 

AIM 

Infectious diseases are responsible for one third of all deaths in the world according to the data of 
the World Health Organization (1). The COVID-19pandemic has posed significant threats to people, 
health systems and the economy around the world. Although the treatment of the disease is primarily 
important, controlling its spread is very important. Acute respiratory complications occurring in the 
course of the disease are an important cause of mortality and morbidity. The worst results occur in 
patients with immunodeficiency, the elderly, those with polymormide disease, and individuals who 
generally have inadequate and unbalanced nutrition (2-3). Risk of staying in intensive care is high in 
risky groups. Staying in the intensive care unit for a long time may cause muscle loss and cause a 
decrease in quality of life, morbidity and mortality (4). 

Inadequate and unbalanced nutrition is a risk factor for individuals to catch COVID 19, and it 
also emerges as a factor that can negatively affect the duration of hospital stay, mortality and morbidity 
in the period after they become ill (5). In a review summarizing possible interventions for COVID-
19infection, considering the treatments of infectious diseases such as severe acute respiratory syndrome 
(SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS), it is emphasized that malnutrition weakens 
immunity (6,7). It is very important to reduce the consumption of antioxidant vitamins and minerals, 
omega-3 polyunsaturated fatty acids, saturated fatty acids and added sugar in daily nutrition, and instead 
of consuming pulp, whole grains and unsaturated fats to strengthen the immune function (7- 8). Optimal 
nutrition should be provided to protect and improve the health of all individuals throughout life, and to 
increase the quality of life. In optimal nutrition, “Maximum healthy life” is aimed due to “minimum risk 
of disease, maximum well-being”. In order for individuals to have a healthy and correct diet, they should 
consume a balanced, adequate and varied diet as well as safe food (9). 

The COVID-19outbreak, which has become a pandemic nowadays, has caused a change in the 
normal habits of individuals all over the world. In this process, changing life conditions and increasing 
stress/anxiety levels can negatively affect the optimal nutritional status of individuals, and this may 
make individuals more susceptible to infectious diseases. During the epidemic, determining the 
changing nutritional habits of individuals, identifying which food groups are consumed in this process 
and which are under-consumed are very important in planning the nutritional measures to be taken in 
the future. This research was planned to determine the changing dietary habits and associated risk factors 
in healthy individuals during the COVID-19outbreak. 

METHODS 

 This study was conducted with 124 volunteers studying in the third and fourth years of the 
nutrition and dietetics department of universities between March 14, 2020 and May 14, 2020. 
Questionnaires were sent to the participants, which they can easily fill out on their phones or computers.  
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In the first part of these forms, there is a section in which demographic information consisting of 
three questions is questioned, in the second part, in which anthropometric measurements such as height 
and body weight are questioned, in the last part, a 24-hour recall food consumption record and food 
consumption registration form. Participants were first asked to fill in a 24-hour recall diet, one weekday, 
and one weekend, to determine their pre-epidemic nutritional status. A month later, the form prepared 
to obtain the current body weights and food consumption records of the participants was sent online. In 
this process, people who responded to the questionnaire’s incomplete were excluded from the study, 
and the study was completed with 124 people in total.  

The energy and nutrients that individuals received daily before and during the COVID-
19lockdown were evaluated using the 'Nutrition Information System (NIS) 7.2' program (10). The 
results obtained were evaluated according to Dietary Reference Intake ((DRI) (11). NCSS (Number 
Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) program was used for statistical analysis. 
None of the participants were diagnosed with COVID 19 during the study. For this study, “Ethics 
Committee Approval,” dated 09 04 2020, has been obtained by the Medical Research Evaluation Board 
of the Faculty of Medicine of Acıbadem University with decision number 2020-05 / 37. 

Statistical Evaluation Of Data 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) program was used for 
statistical analysis. Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, median, frequency, ratio, 
minimum, maximum) were used while evaluating the study data. The suitability of quantitative data to 
normal distribution was tested by Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk test and graphical evaluations. 
Student t Test was used for two-group comparisons of quantitative data with normal distribution, and 
Mann Whitney U test was used for two-group comparisons of data that did not show normal distribution. 
Pearson's chi-square test was used to compare qualitative data. Spearman's Correlation Analysis was 
used to evaluate the relationships between variables. Paired Sample t test was used for comparisons of 
normally distributed parameters before and after COVID, and Wilcoxon Signed Ranks test was used for 
those that did not show normal distribution. The Repeated Measures test (Analysis of Variance in 
Repeated Measures) was used to evaluate the follow-up of variables with normal distribution, and the 
Bonferroni test was used to evaluate paired comparisons. Significance was evaluated at the p <0.05 
level. 

RESULTS 

The study was conducted between March 14, 2020 and May 14, 2020 with a total of 124 
individuals, 74.2% (n = 92) of whom were women and 25.8% (n = 32) of them were men. 

The change in body weight of men and women participants in the study before COVID-19and the 
first month after lockdown were found statistically significant (p<0.05). It was found statistically 
significant that the increase in body weight of men was higher than women after lockdown when we 
compared when the first month after lockdown compared to the month before COVID-19(p<0.05). 
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Table 1. Average of Body Weight by Gender at the Beginning and at the End of the Study 

Body Weight (kg) 
Gender 

p Female (n=92) Male (n=32) 
Before COVID Min-Max (Median) 44-106 (58) 59-127 (82)  

±SD 60,73±11,74 82,88±13,01  

After first month   Min-Max (Median) 45-108 (59,5) 63-133 (84,5)  

±SD 61,54±11,96 84,56±13,74  

After second month   Min-Max (Median)) 46-110 (61) 66-135 (86,5)  

±SD 63,17±12,15 86,53±13,69  

 cp 0,001** 0,001**  
Before COVID- 
After first month 

Min-Max (Median) -3-7 (1) -3-7 (2) e0,031* 
±SD 0,82±1,54 1,69±2,46  

dp 0,001** 0,001**  
Before COVID- 
After second month 

Min-Max (Median) -3-8 (3) -1-8 (4) e0,008** 
±SD 2,44±1,76 3,66±2,43  

dp 0,001** 0,001**  
After COVID first 
month – second 
month 

Min-Max (Median) -1-5 (2) 1-4 (2) e0,049* 
±SD 1,63±0,93 1,97±0,69  

dp 0,001** 0,001**  
cRepeated Measures Test dBonferroni Test  eMann Whitney U Test  **p<0.01       *p<0.05 

When the nutritional intake of women and men was evaluated at the beginning and end of the 
study, the increase in daily energy intake at the end of the study was found to be statistically significant 
(p<0.05). At the end of the study, the decrease in total energy received by men and women (%) daily 
comes from protein intakes that were found statistically significant (p<0.05). At the end of the study, 
the increase in daily total fat (g) and carbohydrate (g) in men and women was found statistically 
significant (p<0.05). The increase in fiber (g) intake of women at the end of the study was statistically 
significant (p<0.05). At the end of the study, the increase in men's saturated fatty acid (%) intake was 
found statistically significant (p<0.05). An increase in daily monounsaturated fatty acid intakes of 
women and men was found statistically significant (p<0.05). At the end of the study, the increase in 
daily polyunsaturated fatty acid intake of men was found significant (p<0.05). At the end of the study, 
the increase in the average omega-6 (g) intake that men received daily was found significant (p<0.05). 
The decrease in the average diet quality index of women and men at the end of the study was found 
statistically significant (p<0.05) 
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Table 2. Averages of Energy and Nutrients That Men and Women Receive in Daily Diet at the 
beginning and at the end of the Study 

 Female (n=92)  Male (n=32)  
Before  
COVID-19 

After  
COVID-19 

p Before  
COVID-19 

After  
COVID-19 

p 

Energy 
(kcal) 

Min.-
Max. 
(Median
) 

618,9-3216,8 
(1421,7) 

777,8-2791,1 
(1647,7) 

f0,001*
* 

1185-2334 
(1570,7) 

1362,6-3946,9 
(1925,6) 

f0,001*
* 

±SD 1485,84±393,8
8 

1730,04±427,4
2 

 1637,21±355,
0 

2082,15±577,3
8 

 

Protein TE 
(%) 

Min.-
Max. 
(Median
) 

9-26 (16) 9-25 (14) f0,003*
* 

12-31 (17) 7-27 (15) f0,002*
* 

±SD 15,88±3,15 14,53±3,49  16,94±4,42 14,97±4,25  
Fat (g) Min.-

Max. 
(Median
) 

27,4-131,6 
(72,5) 

33,1-197,4 
(85,5) 

f0,001*
* 

45,5-125,8 
(89,3) 

56,7-198,3 
(107,1) 

f0,001*
* 

±SD 74,61±19,67 87,15±25,98  86,88±18,79 112,76±32,78  
Carbohydrat
e (g) 

Min.-
Max. 
(Median
) 

31-395,1 (135) 38-325,2 
(168,4) 

f0,001*
* 

17,7-249,8 
(139,8) 

41,8-418 
(174,8) 

f0,002*
* 

±SD 143,19±52,76 172,20±55,52  142,06±53,56 186,46±77,37  
Fiber(g) Min.-

Max. 
(Median
) 

6,5-32,5 (19,1) 5,6-51,1 (20,3) f0,008*
* 

8,1-40,4 (22) 10,6-52,9 
(24,4) 

f0,077 

±SD 18,91±5,89 21,68±8,70  22,19±6,47 25,76±9,61  
Cholesterol 
(mg) 

Min.-
Max. 
(Median
) 

21-687 (305,5) 44-737,6 
(354,3) 

f0,171 128,5-714,5 
(399,1) 

192,2-983,5 
(389,5) 

f0,236 

±SD 318,24±128,86 343,14±142,15  408,36±125,0
4 

441,23±172,75  

MUFA (g) Min.-
Max. 
(Median
) 

8,3-55,6 (26,9) 11,4-79,9 
(31,7) 

g0,001*
* 

13,2-49,6 
(33,1) 

16,5-79 
(44,3) 

g0,001** 

±SD 27,88±8,52 32,27±10,29  33,86±8,66 45,70±15,25  
PUFA (g) Min.-

Max. 
(Median
) 

6,2-28,9 (13,6) 3,9-62,6 (14,9) g0,081 7,9-32,3 
(15,2) 

8,9-49,5 
(16,1) 

g0,032* 

±SD 14,69±4,98 16,78±8,81  15,96±5,42 20,01±9,87  
Omega-3 (g) Min.-

Max. 
(Median
) 

0,8-4,8 (1,9) 0,7-10,3 (1,9) g0,057 0,9-4,3 (1,9) 1-6,3 (2,5) g0,258 

±SD 1,97±0,72 2,22±1,33  2,23±0,93 2,50±1,11  
Omega-6 (g) Min.-

Max. 
(Median
) 

4,4-27,2 (11,6) 2,5-52,3 (12,7) g0,087 6,9-30,4 
(12,3) 

6,8-45,8 
(14,3) 

g0,047* 

±SD 12,63±4,77 14,53±8,01  13,68±5,00 17,46±9,61  
SFA TE (%) Min.-

Max. 
(Median
) 

2,5-21,8 (6) 2,4-20,3 (5,3) g0,235 2,6-10,3 (5,7) 3,1-23,8 
(7,5) 

g0,007** 
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±SD 6,62±2,88 6,07±2,64  5,89±1,45 8,07±4,24  
Paired Samples t Test Wilcoxon Signed Ranks Test **p<0.01 *p<0.05 

According to the beginning of the study, the increase in thiamine, riboflavin, iron, and zinc intakes 
compared to after lockdown and increases compared to DRI were found statistically significant (p 
<0.05). 

Table 3. DRI Amounts of Some Vitamins and Minerals in Women and Men at the Beginning and End 
of the Study 

 Female (n=92)  Male(n=32)  
Before 
COVID-19 

After 
COVID-19 

p Before 
COVID-19 

After 
COVID-19 

p 

Vit A DRI Min.-
Max. 
(Median) 

80,4-419 (190,8) 46,1-469,6 
(190,8) 

f0,669 56-280,4 (165,4) 50,1-285,6 (181) f0,738 

±SD 194,34±62,64 197,96±72,17  168,92±57,37 172,24±59,44  
Vit E DRI Min.-

Max. 
(Median) 

29,5-196 (81,1) 16,3-463,9 (84,4) g0,241 46,7-220,9 (97,2) 44,3-243,7 (95) g0,239 

±SD 87,90±31,44 97,67±55,61  99,72±37,65 115,04±51,38  
Tiamin 
DRI 

Min.-
Max. 
(Median) 

25,5-141,8 (65,5) 12,7-187,3 (70) g0,014* 39,2-125 (64,2) 47,5-222,5 (73,8) g0,007** 

±SD 67,68±23,96 74,80±30,39  67,21±21,01 86,54±41,95  
Riboflavin 
DRI 

Min.-
Max. 
(Median) 

49,1-211,8 
(106,4) 

30,9-220,9 
(113,6) 

g0,013* 50-174,6 (96,9) 54,6-238,5 
(106,2) 

g0,005** 

±SD 110,77±35,33 119,36±38,05  100,24±29,63 114,62±39,62  
Niacin 
DRI 

Min.-
Max. 
(Median) 

17,1-180,7 (59,5) 11,2-181,6 (64,5) g0,272 22,4-164 (57,5) 34,3-247,5 (60,2) g0,085 

±SD 67,23±30,15 70,14±32,70  71,04±37,48 88,59±55,95  
Vit B6 
DRI 

Min.-Max. 
(Median) 

28,5-183,1 (77,7) 24,6-188,5 
(80,8) 

g0,091 44,6-138,5 (85,8) 41,5-176,9 (89,2) g0,228 

±SD 81,51±27,85 88,71±35,12  88,34±23,00 95,77±32,91  
Folat DRI Min.-Max. 

(Median) 
6,4-59,2 (29,8) 9-72,5 (30,2) f0,220 18,8-64,4 (36,6) 15,6-60,4 (35,5) f0,203 

±SD 30,14±9,60 31,85±11,71  35,49±10,46 38,94±12,94  
Vit B12 
DRI 

Min.-Max. 
(Median) 

20,8-436,7 
(150,8) 

25-416,7 
(147,5) 

f0,981 61,3-391,3 
(167,5) 

44,2-537,5 
(178,1) 

f0,197 

±SD 167,13±81,76 166,86±87,40  186,08±93,19 209,61±115,53  
Vit C DRI Min.-Max. 

(Median) 
29,3-337,3 
(127,7) 

15,1-431,9 
(131,7) 

g0,874 26,7-259,8 
(113,3) 

7-238,8 (110,8) g0,881 

±SD 137,37±59,11 141,54±86,48  131,13±62,85 123,26±70,71  
Fe DRI Min.-Max. 

(Median) 
 

22-92,9 (53,1) 17,3-121,4 
(58,9) 

g0,001** 88,5-228,9 
(143,9) 

100,9-333,1 
(154,3) 

g0,030* 

 ±SD 53,93±14,45 60,81±18,75  144,27±31,68 162,97±44,78  
Zn DRI Min.-Max. 

(Median) 
32,8-193,5 
(108,1) 

36,5-243 
(117,8) 

g0,041* 46,7-153,8 (94,3) 44,6-196,4 
(107,3) 

g0,004** 

 ±SD 110,24±32,34 119,69±41,38  95,91±27,12 110,45±34,08  
fPaired Samples t Test gWilcoxon Signed Ranks Test *p<0.05  **p<0.01 

DISCUSSION 

Among the measures to be taken for healthy people in reducing the risk of contracting infectious 
diseases; vaccination, passive immunization, chemoprophylaxis, education and adequate and balanced 
nutrition. Adequate and balanced nutrition is very important for the resistance factors developed by the 
host against infectious agents to be effective. Without adequate amounts of protein, energy, vitamins 
and minerals, no system in the body can work properly. For this reason, various infectious diseases are 
seen more frequently in individuals who do not have a sufficient and balanced diet, have a more severe 
course and recover more difficultly (12). COVID-19, along with nausea, vomiting and diarrhea, 
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adversely affects daily food intake and disrupts the absorption of nutrients. Therefore, ensuring and 
maintaining good nutritional status is very important for people at risk of COVID-19disease (13). 
Inadequate and unbalanced nutrition increases the risk of mortality in influenza infections (OR 25.0) 
(14). At the end of a study conducted in Japan, malnutrition was defined as a factor that makes medical 
intervention difficult and reduces survival in influenza (15). The increase in adipose tissue stimulates 
proinflatory cytokines and causes a low-level inflammatory state (16). Studies have shown that obesity 
caused by overnutrition as well as malnutrition is an important risk factor for respiratory tract infections. 
Therefore, it is important for individuals to have and maintain an ideal body weight during the epidemic 
period (17). Body weights of men and women participating in this study were questioned every one 
month. It was observed that the increases in body weights at the beginning and end of the study, between 
the 1st month and the 2nd month were statistically significant, the increase in body weight in men was 
higher than in women, and this difference was statistically significant. 

Dietary factors leading to impaired immune function may be insufficient intake of energy and 
macronutrients and/or inadequate specific micronutrients. It has been shown in epidemiological, 
experimental, and clinical studies that the decrease in protein intake in the daily diet negatively affects 
the immune system (7,18). In our study, it was seen that there is a decrease in the amount of protein 
from the daily diet in men and women after lockdown and this is statistically significant. 

The total amount of fat in the daily diet and the type of fat are very important in preventing 
infectious diseases (6). Nutrition with a high-fat diet is a risk factor for the development of diseases such 
as obesity and type 2DM, which are characterized by chronic inflammation. The high-fat diet replaces 
the gastrointestinal mucosa, disrupts the intestinal microbiota. This condition causes microbial 
translocation, increases chronic immune activation and inflammation, and thus accelerates the 
progression of infectious diseases (19). In this study, it was seen that women and men increase the total 
amount of fat which they take in their daily diets during the pandemic period. Lipid types taken with 
diet and cholesterol directly replace viral replication. Mansfield et al.  found that consumption of high 
cholesterol and saturated fatty acids was effective in accelerating HIV infection in a study that is 
conducted with experimental animals (20). At the end of this study, it was observed that total participants 
increased their cholesterol and saturated fatty acid intake in their daily diets. It is recommended to 
increase the intake of unsaturated fatty acids in the daily diet for preventing infectious diseases (5). In 
this study, it was observed that the participants increased their intake of mono and polyunsaturated fatty 
acids in their daily diets after lockdown. 

As in normal time, it is very important to limit the consumption of added sugar, which is a source 
of carbohydrates, in order to maintain weight control in the pandemic process and to keep the 
inflammation in the body under control. Instead of added sugar, it is recommended to have whole grain 
products, legumes, vegetables, and fruits as a source of carbohydrates in our daily diet (7,21). In the 
current study, it was seen that women and men increase the average amount of carbohydrates (g) they 
take daily during the lockdown. period. It was found that women and men increase the average daily 
amount of fiber intake during the lockdown. 

Studies emphasize that low intake of A, E, Zn, and Se in individuals' daily diets causes negative 
clinical results during viral infections. In addition, in the evaluation of COVID-19patients, the daily 
amounts of vitamin D, B vitamins, vitamin C, omega-3, and iron have taken by individuals should be 
taken into account (6,22). While it is important to prevent and treat micronutrient deficiencies, there is 
no evidence that routine or experimental use of micronutrients in supraphysiological or supra-
therapeutic amounts can prevent clinical consequences of COVID-19. For this reason, it is 
recommended that people at risk of COVID-19provide optimal nutrition (23). At the beginning and at 
the end of the study, it was evaluated that how much average amount of vitamins and minerals taken 
and the percentage of their DRI values met according to the daily food consumption records. At the end 
of the study, the increase in daily intakes vitamin A, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, vitamin C 
and Na comes from diet, and increases of DRI compared to DRI of men and women who participate to 
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study. At the end of the study, the increase in participants' thiamine, riboflavin, iron, and zinc intakes 
compared and the increase compared to DRI was found statistically significant.  

 

CONCLUSION  

As a conclusion, it was observed that during the COVID-19outbreak, individuals staying at home 
changed their eating habits, increased body weight, and decreased their diet quality indexes. During the 
lockdown period, the responsibility of individuals to support the immune system is to choose a healthy 
lifestyle, to eat enough fruits and vegetables, to exercise in their spare time, to maintain healthy body 
weight, and to sleep in sufficient time. Although the duration and number of samples of this study are 
limited, the results highlight the importance of developing nutritional awareness in societies during the 
COVID-19epidemic period. It is thought that it will be an important source for studies that will be 
conducted with longer sample numbers and for longer periods. 
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÖNCESİ ve SÜRECİNDE BİREYLERİN 
BEDEN KÜTLE İNDEKSİ ve DUYGUSAL İŞTAH DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özlem ÖZPAK AKKUŞ1 

 

 

Amaç: COVID-19pandemi dönemi öncesi ve süresince bireylerin BKİ değerleri ve duygusal iştah 
durumları arasındaki ilişkinin değerlendirmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

Yöntem: Bu çalışma, Türkiye genelinde, çevrimiçi olarak hazırlanmış olan anket ile 19 yaş ve üzeri 
623 yetişkin birey ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin sosyo-demografik özellikleri, kendi 
beyanlarına göre belirttikleri antropometrik ölçümleri (vücut ağırlıkları, boy uzunlukları) sorgulanıp, 
vücut ağırlığı ve boy uzunluğu verileri kullanılarak Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerleri hesaplanmış 
ve bireylerin duygusal iştah durumları sorgulamak için Duygusal İştah Anketi (DİA) 
kullanılmıştır. Tüm veriler Windows ortamında SPSS 22.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamasının 31.9±10.2 yıl olduğu, COVID-19pandemi 
sürecinde bu bireylerin %21.2’sinin vücut ağırlığının azalmış, %40.3’ünün ise vücut ağırlığının artmış 
olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin pandemi sürecinde, öncesine göre, negatif duygu ve 
durumlardaki iştah skorlarının arttığı, pozitif duygu ve durumlarda ise iştah skorlarının azaldığı 
belirlenirken; bu değerler arasında sadece negatif durumdaki değişiklik anlamlı olarak saptanmıştır 
(p<0.05). Çalışmaya katılan obez bireylerin normal BKİ değerine sahip bireylere göre; hem COVID-
19pandemi dönemi öncesinde hem de sürecinde negatif duygu ve durumlardaki iştah skorlarının daha 
fazla olduğu (p<0.05); pozitif duygu ve durumlarda ise daha az olduğu saptanmıştır (p<0.05). Pandemi 
sürecine göre değerlendirildiğinde ise, obez bireylerin pandemi dönemi sürecinde, öncesine göre, 
negatif duygu ve durumlarda iştah skorlarının arttığı (p<0.05), pozitif duygu ve durumlarda ise azaldığı 
bulunmuştur (p>0.05); Normal BKİ değerine sahip bireylerin ise pandemi sürecinde sadece negatif 
durumlarındaki iştah skorlarının anlamlı ölçüde artmış olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Sonuç: COVID-19pandemi sürecinin, bireylerin hem vücut ağırlığı kazanımına hem de bu süreçte 
yaşanan negatif duygusal durumların artan iştah durumuna neden olduğu ve obez bireylerin ise normal 
BKİ değerine sahip bireylere göre daha fazla risk altında olduğu söylenebilir. Obezitenin çağın hastalığı 
olduğu günümüzde, COVID-19pandemisinin getirdiği negatif duygusal durumlar da göz önünde 
bulundurularak, bireylerin obezite, sağlıklı beslenme ve öğün düzeni konusunda farkındalık kazanması, 
bu süreçte yaşanan negatif duygusal durumlar karşısında gelişebilecek aşırı ya da kontrolsüz yemenin 
önüne geçecektir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, beden kütle indeksi, duygusal iştah 
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BESLENME ve DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK BESİN 
TÜKETİMİ EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve CAMBAZ1 & Binnur OKAN BAKIR2 

 

  

Amaç: Bu araştırma, beslenme ve diyetetik öğrencilerinin sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni olan 
organik beslenme eğilimini ve organik beslenme eğiliminde etkili olabilecek faktörleri değerlendirmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırma, 10 Ocak – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında İstanbul’da iki farklı üniversitede 
öğrenim görmekte olan 321 beslenme ve diyetetik öğrencisi üzerinde Organik Gıda Tüketim Ölçeği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 18 ve en yüksek puan 90’dır. 
Ölçekten alınan yüksek puanlar organik besin tüketimi konusundaki artan eğilimi göstermektedir. 
Organik beslenme eğilimine yaş, sınıf düzeyi, beden kütle indeksi (BKİ), yaşanılan yer ve aylık gelir 
düzeyinin etkisi değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların ortalama Organik Gıda Tüketim Ölçeği puanı 67.5 bulunmuştur.   %87.9’u 
sürdürülebilir beslenme kavramını daha önce duyduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin organik beslenme 
eğilimleri ile yaş, sınıf düzeyi, BKİ arasında anlamlı düzeyde korelasyon saptanamamıştır (p>0.05). 
Öğrencilerin yaşı ile ölçeğin “normlar” alt boyutu puanı arasında anlamlı, negatif korelasyon 
saptanmıştır (p<0.05).  Yaş ve sınıf düzeyleri ile “bilgi arama” alt boyutu puanı arasında pozitif 
korelasyon bulunmaktadır (p<0.05). Yurtta kalan öğrencilerin toplam ölçek puanlarının ailesiyle veya 
arkadaşlarıyla yaşayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Geliri 
giderinden yüksek olan öğrencilerin organik beslenme eğilimi gideri gelirinden yüksek olan öğrencilere 
göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Sonuç: Beslenme ve diyetetik öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin artması, organik beslenme 
eğilimleri üzerinde değişikliğe neden olmamaktadır. Yurtta kalan öğrencilerin organik besin tüketim 
eğilimleri daha yüksektir. Gelir düzeyinin organik beslenme eğilimi üzerinde önemli bir rolü 
bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Organik gıda, sürdürülebilirlik, beslenme 
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EVALUATION of ORGANIC FOOD CONSUMPTION TENDENCY of 
NUTRITION and DIETETICS STUDENTS 

Merve CAMBAZ1 & Binnur OKAN BAKIR2 

 

Aim: This study provides preliminary results of ‘Turkish Version of Green Eating Survey: Validity and 
Reliability’ and evaluated the organic food consumption tendency, which is a key component of 
sustainability, and factors that may affect the organic food consumption tendency of nutrition and 
dietetics students. 

Method: 321 nutrition and dietetics students in the 1st (32%), 2nd (16%), 3rd (23%), and 4th (29%) 
years from two different universities in Istanbul participated in the study between 10 January – 28 
February 2021. Organic Food Consumption Scale which is a tool enabling the evaluation of the tendency 
for organic food consumption of the individuals was applied to the participants. The minimum score is 
18 and the maximum score is 90 on the scale. Higher scores indicate the increased tendency on organic 
food consumption. The effects of age, grade level, body mass index (BMI), living place, and income on 
organic food consumption tendency was also evaluated. 

Results: Mean score of the Organic Food Consumption Scale was 67.5 among all participants. 87.9% 
of them stated that heard about sustainable nutrition before. There was no significant correlation between 
students’ organic food consumption tendencies and age, grade level, and BMI (p>0.05). A significant 
negative correlation was found between the students’ age and the “norms” score which is a sub-
dimension of the scale (p<0.05). A significant positive correlation found between “information seeking” 
sub-dimension and age, and grade levels (p<0.05). Total scale scores of the students staying in the 
dormitory were significantly higher than the students living with their families or friends (p<0.05). 
Organic food consumption tendency of the students whose income is higher than their expenses was 
significantly higher than the students whose expenses are higher than their income (p<0.05). 

Conclusion: Increased nutritional knowledge levels of nutrition and dietetics students do not affect their 
organic nutrition tendencies. Students staying in the dormitory have a higher tendency to consume 
organic food. Income level has a crucial role in organic food consumption tendency. Appropriate 
interventions should be considered regarding sociodemographic factors as well as nutrition education in 
order to increase organic food consumption tendency.  

Keywords: Organic food, sustainability, nutrition 
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İNTERNET ORTAMINDA DİYET TARİF OLARAK VERİLEN YEMEK 
TARİFELERİNİN SERA GAZI EMİSYONU ve SU AYAK İZİ 

DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

İrem SÜNER1 & Dilek ONGAN1 &Ayşe Nur Songür BOZDAĞ1  
Çağla AYER1 & Gizem ALACA2 

 

Amaç: İnternet ortamında diyet tarif olarak verilen yemek tarifelerinin sera gazı emisyonu ve su ayak 
izi değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 15 Şubat-9 Mart 2021 tarihleri arasında İnstagram, Facebook, Youtube ve kişisel blog 
sayfalarından “diyet”, “fit” Anahtar Kelimeleriyle arama yapılarak, tekrarlamayan ve birbirinin benzeri 
olmayan toplam 40 tarife seçilmiştir. Tarifeler ana yemekler, tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar ve tahıl 
ürünleri olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Tarifelerin sera gazı emisyonu ve su ayak izi değerleri 
literatürde yer alan ve daha önce ölçülüp elde edilmiş veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan hesaplamalar sonucunda; grupların sera gazı emisyonu değerlerinin medyanları 
CO2 eş değeri/kg cinsinden olmak üzere ana yemeklerde 0.71, tatlılarda 0.14, tuzlu atıştırmalıklarda 
0.08 ve tahıl ürünlerinde 0.12’dir. Tarife gruplarının su ayak izi medyan değerleri L/kg cinsinden olmak 
üzere sırasıyla; 0.92, 0.27, 0.20 ve 0.25’tir. Tüm tarifelerin sera gazı emisyonu medyan değeri 0.14 
CO2 eş değeri/kg, su ayak izi medyan değeri 0.27 L/kg’dır. Sera gazı emisyonu değeri en yüksek olan 
tarifeler ana yemeklerde marul burger, tatlılarda elmalı-cevizli fit puding, tuzlu atıştırmalıklarda fırında 
peynirli sebze kroket, tahıl ürünlerinde mini diyet pide; en düşük olanlar sırasıyla; közlenmiş biberden 
fit dolma, sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum, yeşil mercimek cipsi ve unsuz fit poğaçadır. Tarifelerin su 
ayak izi değerleri; en yüksek ana yemeklerde marul burger, tatlılarda meyve künefe ve fit havuç topları, 
tuzlu atıştırmalıklarda fırında peynirli sebze kroket, tahıl ürünlerinde mini diyet pide; en düşük brokoli 
köftesi, sağlıklı ve ev yapımı narlı lokum, nohut cipsi ve sağlıklı, unsuz, yağsız mini bazlamadadır. Sera 
gazı emisyonu ve su ayak izi değerleri açısından yemek grupları arasında istatistiksel olarak önemli 
farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sera gazı emisyonu değerleri arasındaki farklılık ana yemekler ve tuzlu 
atıştırmalıklar arasındaki farklılıktan (p=0.002), su ayak izi değerleri arasındaki farklılık ana yemekler 
ve tuzlu atıştırmalıklar (p=0.001) ile ana yemekler ve tahıl yemekleri (p=0.005) arasındaki farlılıktan 
kaynaklanmaktadır. 

Sonuç: Sağlıklı beslenmeye olan ilgi arttıkça internet ortamında diyet, fit adıyla sunulan, sağlıklı 
beslenme algısı oluşturan tarifeler daha popüler hale gelmektedir. Bireyler sağlıklı beslenmeyi 
hedeflerken, besin tercihlerinin çevresel etkilerini de dikkate almalıdır. Bu nedenle tarife geliştirenler, 
önerdikleri yemeklerin yeterli ve dengeli beslenmeye olduğu gibi çevresel sürdürülebilirliğe de katkısını 
göz önünde bulundurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyet tarif, su ayak izi, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, beslenme, diyetisyen. 
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DETERMINATION of GREENHOUSE GAS EMISSION and WATER 
FOOTPRINT VALUES of RECIPES GIVEN as DIET RECIPES on THE 

INTERNET 

İrem SÜNER1 & Dilek ONGAN1 &Ayşe Nur Songür BOZDAĞ1  
Çağla AYER1 & Gizem ALACA2 

 

Aim: It was aimed to determine greenhouse gas emission and water footprint values of recipes given as 
diet recipes on internet. 

Method: Between February 15 and March 9, 2021, a total of 40 recipes were selected from Instagram, 
Facebook, Youtube, and personal blog pages by searching “diet”, “fit” keywords. Recipes were grouped 
into four groups: main courses, desserts, savoury snacks, cereal products. Greenhouse gas emission and 
water footprint values were calculated using previously measured and obtained data in the literature. 

Results: According to calculations; medians greenhouse gas emission values are 0.71 for main courses, 
0.14 for desserts, 0.08 for salty snacks and 0.12 for cereal products in CO2 eq/kg. Median water footprint 
values are 0.92, 0.27, 0.20 and 0.25 in L/kg, respectively. Median greenhouse gas emission value of all 
recipes is 0.14 CO2 eq/kg, water footprint median value is 0.27 L/kg. Recipes with the highest 
greenhouse gas emission value include lettuce burger (main courses), fit pudding with apple-walnut 
(desserts), baked cheese vegetable croquettes (savory snacks), mini diet pita (cereal products); the lowest 
ones are fit stuffed roasted peppers, healthy-homemade pomegranate delight, green lentil chips and fit 
pastry without flour. Lettuce burgers (main courses), fruit künefe and fit carrot balls (desserts), vegetable 
croquet with baked cheese (savory snacks), mini diet pita (cereal products) had the highest; broccoli 
patties, healthy-homemade pomegranate delight, chickpea chips and healthy, flour-free, fat-free mini 
flatbread had the lowest water footprint values. Significant difference was found between food groups 
in terms of greenhouse gas emission and water footprint values (p<0.05). Difference in greenhouse gas 
emission values is due to difference between main meals-salty snacks (p=0.002), difference in water 
footprint values is due to difference between main meals-salty snacks (p=0.001) and main meals-cereal 
meals (p=0.005). 

Conclusion: As interest in healthy eating increases, recipes presented under the name of diet/fit and 
create healthy eating perception become more popular on internet. While individuals aim for a healthy 
diet, they should also take into account the environmental effects of food choices. Therefore, recipe 
developers should consider the contribution of meals they offer to environmental sustainability as well 
as adequate and balanced nutrition. 

Keywords: Diet recipe, water footprint, carbon footprint, sustainability, nutrition, dietician. 
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ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN BİR AİLE SAĞLIKLI ve 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DİYETİ SATIN ALABİLİR Mİ? 

Esra TANSU SARIYER1 & Özge EROL2 & Mutlu Tuçe ÜLKER3 
Merve SAVICI4&Gonca YILDIRIM5 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı EAT-Lancet Komisyonu tarafından geliştirilen ve beslenme ve 
sürdürülebilirlik konularını bütünleştiren  Gezegen Sağlığı Diyetinin Türkiye'de asgari ücretle geçinen 
4 kişilik bir aile tarafından satın alınabilirliğini belirlemektir. 

Yöntem: Türkiye’ye özgü bir Gezegen Sağlık Diyeti sepeti, GSD referans alınarak bir hane halkı (2 
yetişkin ve 2 çocuk) için geliştirildi. Hane halkının günlük enerji ihtiyacı yetişkinler için GSD’den 
çocuklar için ise Türkiye Beslenme Rehberi referans alınarak belirlendi. Besin miktarları GSD referans 
modeli örnek alınarak belirlendi.  Besin sepeti Şubat ayı mevsimine uygun olarak tasarlandı. Hane 
halkının bir aylık besin sepeti maliyeti TUİK Şubat 2021 madde sepeti verileri kullanılarak hesaplandı. 
TÜİK veri tabanında yer almayan besin çeşitleri Türkiye’de en çok alışveriş yapılan zincir marketten 
elde edilerek sepet tamamlandı. Ülkemizde asgari ücretle geçinen bir aile tarafından Türkiye’ye özgü 
Gezegen Sağlığı Sepetinin satın alınabilirliği belirlendi. 

Bulgular: 4 kişilik aile için oluşturulan sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme sepetinin aylık maliyeti 
1772.29 TL olarak hesaplanmıştır. 2021 yılı asgari ücret 2825.90 TL olduğundan bu tutar, beslenme 
senaryosunu oluşturduğumuz ailenin hane gelirinin %62.71’ine denk gelmektedir. Ancak Türkiye 
genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların %20.8’ini gıda ve alkolsüz içecek 
harcamaları oluşturmaktadır. 

Sonuç: Bitkisel besin kaynaklarından zengin bir diyet olarak GSD, hayvansal besin kaynaklarının 
ağırlıklı olduğu diyetlere göre daha az maliyetlidir. Ancak bir tarım ülkesi olan Türkiye’de gıda tedarik 
zincirinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bitkisel ürünler de tüketiciye yüksek maliyetli olarak 
ulaşmaktadır. Hem gıda tedarik zincirinin düzenleyecek politikalar geliştirmek hem de alım gücü düşük 
bireylerin sağlıklı ve sürdürülebilir beslenebilmeleri için düşük maliyetli alternatif sürdürülebilir 
beslenme önerileri geliştirmek kritik önem taşımaktadır. Böylelikle daha fazla sayıda bireyin kendi 
sağlığını ve çevresel sağlığı koruyacak beslenme modellerini uygulaması mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir beslenme, gezegen sağlığı diyeti, satın alınabilinirlik. 
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AMBALAJLI SU ÇEŞİTLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ömer Faruk KARABULUT1 & Derya DİKMEN1 

 

Amaç: Doğada yok olma süreci, geri dönüştürülürken harcanan enerji gibi nedenlerle ambalajların 
çevreye ve sürdürülebilir yaşama karşı olumsuz etkileri vardır. Su ihtiyacını karşılamada ambalajlı su 
sektörü büyük bir pay sahibidir. Günlük su ihtiyacımızı karşılarken aynı miktarda su tüketilse dahi 
ambalajlı su seçimine göre farklı miktarlarda ambalaj kullanımına sebep olunabilmektedir.  Bu 
çalışmada ambalajlı su üretiminde kullanılan ambalajlar sürdürülebilir yaşam bağlamında 
değerlendirilmiştir 

Yöntem: Ambalajlı su üretimi ve satışı yapan kamuya açık kurumsal web sitesi olan su firmalarının 
internet siteleri Ocak 2021’de ziyaret edilmiştir. Ürünlerin sadece fotoğrafı bulunan, fotoğraf ve ürün 
bilgisi uyuşmazlıkları bulunan, eksik bilgi veya bilgiler bulunan firmalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 
Ayrıca çeşitli sosyal medya uygulamalarında hesabı bulunan veya farklı sitelerde firmaya ait ürün 
bilgilendirmeleri olan ama kurumsal web sitesi olmayan firmalar da çalışmaya dahil edilmemiştir. 
Toplamda 290 su markası için inceleme yapılmış 117 firmaya ait kurumsal web sitesi çalışmaya dahil 
edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan incelemelerde toplam 39 farklı ambalajlı su üretimi yapıldığı saptanmıştır. Bu 
ambalajlar arasında bardak %20.5 (110, 125, 180, 200 220, 225, 250, 300 mL)  cam şişe %12.8 (0.33, 
0.5, 0.75, 1 ve 3 L) pet şişe %43.6 (0.2, 0.25, 0.3, 0.33, 0.4, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 5.25, 6, 8, 10, 15, 19 
L) sporcu kapaklı pet %7.7 (300, 500 ve 750 mL) cam damacana %10.2 (5, 8, 15, 19 L) 19 litrelik 
damacana ve 20 litrelik kutu su mevcuttur. Polietilen tereftalat pet şişelerde kullanılan, polikarbonat 
damacanalarda kullanılan ham maddelerdir. En fazla çeşit ambalaja sahip 2 firma toplamda 14 farklı 
ambalajla üretim yapmaktadır. Firmalardan 9’u sadece tek bir ambalajla ürün üretim ve satışını 
yapmaktadır. Firmalardan 103’ü (%88) 19 litrelik polikarbonat damacana, 86’sı (%73.5) 0.5 L pet şişe, 
83’ü(%70.9) 1.5 L pet şişe, 80’i (%68.4) 5 L pet 61’i (%52.1) 200 mL bardak su üretmektedir. 

Sonuç: Ambalajlı su üretiminde kullanılan malzemeler tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir 
malzemeden yapılmasına rağmen geri dönüşüm sürecinde de çeşitli kaynakların tüketilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Günlük su ihtiyacımız istisnai durumlar haricinde çok büyük farklılıklar göstermezken 
yapacağımız tüketim seçimleri ve üreticilerin bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle daha az ambalaj 
kullanımını sağlanabilir. Kullanılan ambalaj maddelerinin çeşitliliği ve fazlalığı sürdürülebilirlik 
açısından da değerlendirilerek bu çeşitliliğin daha az atık oluşturması için yeniden düzenlenmesi uygun 
olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ambalajlı su, sürdürülebilir yaşam, geri dönüşüm. 
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PACKAGED WATER and EVALUATION in TERMS of 
SUSTAINABILITY 

Ömer Faruk KARABULUT1 & Derya DİKMEN1 

 

Aim: Packaging has adverse effects on the environment and sustainable life because of extinction in 
nature and the energy consumed while Recycling. Providing fluid need with packaged water causes the 
use of packaging to increase. This study was aimed to evaluate the packages used in the production. 

Method: The websites of water companies, which are publicly open corporate websites that produce 
packaged water, were visited in January 2021. Firms with only photographs of the products, photographs 
and product information conflicts, and missing information were not included. A total of 290 water 
brands were examined, and the corporate websites of 117 companies were included, 173 water brands 
were not included in the study. In terms of sustainability, the material type and package volume variables 
used by the companies were examined in terms of economic and environmental dimensions. The data 
were analyzed using numbers and percentages in IBM SPSS Statistics 20 program. 

Results: A total of 39 different packaged water was produced. Among these packages include cup water 
20.5% (110, 125, 180, 200 220, 225, 250, 300 mL) glass bottle 12.8% (0.33, 0.5, 0.75, 1 and 3 L) pet 
bottles 43.6% (0.2, 0.25, 0.3, 0.33, 0.4, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 5.25, 6, 8, 10, 15, 19 L) sports cap pet bottle 
7.7% (300, 500 and 750 mL) glass carboy 10.2% (5, 8 , 15, 19 L) 19-liter carboy and 20-liter bag in box 
water. The raw material used in PET bottles is Polyethylene terephthalate; the raw material used in 
carboys is polycarbonate. The two companies had 14 different packages in total. Nine of the companies 
only produce reusable 19-liter polycarbonate carboys. 103 (88%) of the companies have reusable 19-
liter polycarbonate carboys, 86 (73.5%) 0.5-liter pet bottles, 83 (70.9%) 1.5-liter pet bottles, 80 (68.4%) 
5-liter pet bottles, 61(52.1%) 200 mL cup water have been produced using recyclable packaging. 

Conclusion: The materials used producing packaged water for sustainable living should be from 
reusable and recyclable materials. Despite this, it causes various resources, economic losses and 
environmental problems in the recycling process. While our daily water need does not differ 
significantly unless, for exceptional cases, less packaging may maintain with the consumption choices 
we make and the producers' sensitivity in this regard. The variety and excess of the packaging materials 
used should be evaluated in terms of sustainability, and it will be appropriate to rearrange this diversity 
to create less waste. 

Keywords: Packaged water, sustainable living, recycling. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİYET KALİTE İNDEKSLERİNİN ve 
SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevinç EŞER DURMAZ1 & Esra TUNÇER2 & Alev KESER2 

 

Amaç: Üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme tanımını bilme durumu ile sürdürülebilir 
tüketim davranışlarını, diyet kalite indekslerini, su kullanım tutum ve davranış düzeylerini 
değerlendirmektir. 

Yöntem: Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında, lisans/ön lisans eğitimi alan, yaş ortalamaları 21.0±1.7 yıl 
(19-29 yaş) olan toplam 236 (Erkek/%8.5, Kadın/%91.5) üniversite öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. 
Veriler, bireylere ait sosyo-demografik özellikleri, sürdürülebilir beslenme tanımını, sürdürülebilir 
tüketim davranışı ölçeğini (STDÖ), Akdeniz diyeti kalite indeksini (KIDMED), su kullanımı tutum 
(SKTÖ) ve su kullanımı davranış (SKDÖ) ölçeğini içeren online anket aracılığı ile toplanmıştır. 
Sürdürülebilir tüketim davranışı ölçeği 5’li likert tipinde olup, çevre duyarlılığı, ihtiyaç dışı tüketim, 
tasarruf ve yeniden kullanılabilirlik boyutu olmak üzere 4 alt boyutu içermektedir. Ölçekte, ihtiyaç dışı 
tüketim boyutu ters kodlanmaktadır. Diyet kalitesi KIDMED kullanılarak değerlendirilmiştir. KIDMED 
ölçeği, 12 olumlu, 4 olumsuz sorudan oluşmakta olup, olumlu sorulara evet cevabı verenler +1, olumsuz 
sorulara evet cevabı verenler ise -1 puan almaktadır. Su kullanım anketi 5’li likert tipinde olup, tutum 
ölçeğinde sürdürülebilir su kullanımı ve su tasarrufu alt boyutları yer almaktadır. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmış, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. 

Bulgular: Sürdürülebilir beslenmenin tanımını öğrencilerin %77.5’inin doğru bildiği belirlenmiştir. 
Sürdürülebilir beslenmenin tanımını bilen öğrencilerin KIDMED puanının (6.2±2.4) bilmeyenlere 
(4.9±2.5) kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.002). Sürdürülebilir beslenmenin tanımını bilen 
ve bilmeyen öğrencilerin sırasıyla STDÖ-çevre duyarlılığı puanı 14.9±4.6; 12.5±5.1 (p=0.003), STDÖ-
ihtiyaç dışı tüketim puanı 19.1±3.5; 19.4±3.8 (p=0.353), STDÖ-tasarruf puanı 14.1±4.2; 11.4±4.9 
(p<0.001), STDÖ-yeniden kullanılabilirlik puanı 9.3±2.7; 8.6±2.9 (p=0.153) olarak belirlenmiştir. 
Sürdürülebilir beslenmenin tanımını bilen ve bilmeyen öğrenciler arasında SKTÖ-sürdürülebilir su 
kullanım (40.3±3.3; 39.5±4.1), SKTÖ-su tasarruf (11.9±1.8; 11.7±2.2), SKDÖ (43.0±10.1; 41.0±11.7) 
puanları açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Sürdürülebilir beslenme tanımını bilen öğrencilerin bilmeyenlere kıyasla Akdeniz diyeti kalite 
indekslerinin, sürdürülebilir tüketim davranışı-çevre duyarlılığı ve tasarruf puanlarının daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Genç yetişkinlerin sürdürülebilir beslenme konusunda farkındalıklarının 
arttırılması, bu konudaki davranış değişikliklerinin sağlanmasında yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir beslenme, Akdeniz diyeti, sürdürülebilir tüketim davranışları. 
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EVALUATION of DIET QUALITY INDEX and SUSTAINABLE 
CONSUMPTION BEHAVIORS of UNIVERSITY STUDENTS 

Sevinç EŞER DURMAZ1 & Esra TUNÇER2 & Alev KESER2 

 

Aim: To evaluate the sustainable consumption behaviors, diet quality indexes, water use attitudes-
behaviors, and the status of knowing the definition of sustainable nutrition of university students. 

Method: Between January-February 2021, a total of 236 (Male/8.5%, Female/91.5%) university 
students who get associate degree/bachelor's degree program whose mean age of 21.0±1.7 years (19-29 
years) were included in the study. The data were collected through an online questionnaire that consists 
of the socio-demographic characteristics of the individuals, the definition of sustainable nutrition, the 
sustainable consumption behavior scale (SCBS), the Mediterranean diet quality index (KIDMED), the 
Water Usage Questionnaire (WUQ)-attitudes (WUQ-A) and -behavior (WUQ-B). The sustainable 
consumption behavior scale is a 5-point Likert type and includes 4 sub-dimensions: environment 
awareness, unneeded consumption, savings, and reusability. The unneeded consumption dimension is 
inverse coded. Diet quality was evaluated by using KIDMED. KIDMED consists of 12 positive, 4 
negative questions, and those who answer yes to positive questions get +1 points, negative questions get 
-1 points. The water usage questionnaire is a 5-point Likert type; the attitude scale includes sustainable 
water use and water saving sub-dimensions. The SPSS package program was used to evaluate the data; 
p<0.05 was considered statistically significant. 

Results: It was determined that 77.5% of the students know the definition of sustainable nutrition 
correctly. The students who know the definition of sustainable nutrition had higher KIDMED scores 
(6.2±2.4) than those who do not (4.9±2.5) (p=0.002). The SCBS sub-dimensions score of students who 
know and do not know the definition of sustainable nutrition were determined as, respectively, SCBS-
environment awareness 14.9±4.6; 12.5±5.1 (p=0.003), SCBS-unneeded consumption 19.1±3.5; 
19.4±3.8 (p=0.353), SCBS-saving 14.1±4.2; 11.4±4.9 (p<0.001), SCBS-reusability 9.3±2.7; 8.6±2.9 
(p=0.153). No significant difference was found between the students who know and do not know the 
definition of sustainable nutrition, in terms of the scores of the WUQ-A-sustainable water use (40.3±3.3; 
39.5±4.1), WUQ-A-water saving (11.9±1.8; 11.7±2.2), and WUQ-B (43.0±10.1; 41.0±11.7) (p>0.05). 

Conclusion: The students who know the definition of sustainable nutrition had higher Mediterranean 
diet quality indexes and the scores of sustainable consumption behavior-environment awareness and 
savings than those who do not. Increasing the awareness of young adults about sustainable nutrition will 
be beneficial to provide behavioral changes on this issue. 

Keywords: Sustainable nutrition, Mediterranean diet, sustainable consumption behaviors. 
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TABAK ATIKLARININ SERA GAZI EMİSYON DEĞERLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Aysun YÜKSEL1 & Damla Nur CELAYİR1 

 

Amaç: Dünya, çevre sağlığını ve tüm yaşamı tehdit eden iklim değişikliği ile karşı karşıyadır. 
Atmosfere salınan sera gazlarının (CO2, CH4, NO) bu duruma etkisi büyüktür. Bu sera gazlarının 3’te 
1’i yediklerimizden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, bir personel yemekhanesinde oluşan tabak 
atıklarının sera gazı emisyon miktarının hesaplanması amacıyla planlanıp, yürütülmüştür. 

Yöntem: İstanbul’da bir fabrikanın personel yemekhanesinde 10-18 Eylül 2020 tarihlerinde öğle 
yemeğinde sunulan tüm yemeklerin yemek reçeteleri alınmıştır. Yemek dağıtımı yapılmadan önce her 
yemeğin porsiyon miktarı dijital tartı ile ölçülmüştür. Öğle yemeği sonrası oluşan tabak atıkları menü 
kaplarına göre ayrı ayrı toplanmıştır. Toplanan yiyecek atıkları sadece yenilebilir tabak atıklarından 
oluşmaktadır. Besinlerin sera gazı emisyonları, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilen 
yiyecekler için yayınlanmış “standart ortalama sera gazı emisyon” miktarları kullanılarak 
hesaplanmıştır. Yemek tariflerinin içerisinde bulunan tuz, nane, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, 
salça, maydanoz, vanilya, kakao ve sirkeye özgü sera gazı emisyon değerleri bulunmadığı için 
hesaplamaya dahil edilmemiştir. Hesaplamalar ve istatistiksel analizler Microsoft Excel16 ile 
yapılmıştır.    

Bulgular: Öğle yemeğinde çorbası sabitlenmiş 4 kap set-seçimsiz menüler servis edilmektedir. Çalışma 
süresince günlük 590.6 personel yemek yemiştir. Menülerin ortalama 807.06 ± 221.83 kkal enerji, 41.10 
± 14.22 g protein içerdiği saptanmıştır. Günlük toplam yemek atığı 28.6 kg’dır. En çok (%29.7) birinci 
kap, en az (%13.9) üçüncü kap yemekler atılmıştır. Üretilen yemeklerin günlük ortalama sera gazı 
emisyonu 1516.321 kg CO2 eşdeğeri olduğu belirlenmiştir. Karışık ızgara (3.864 kg CO2 eşdeğeri) en 
yüksek karbon ayak izine sahip yemektir. En çok tabak atığı zeytinyağlı barbunya yemeği olmasına 
karşın en yüksek sera gazı emisyonu oluşturan değildir. Üretilen porsiyon miktarının yaklaşık 3’te 1’i 
(%29.6) atılmıştır. Çalışma süresince atılan yemeklerden toplam 1047.010 kg CO2 eşdeğeri sera gazı 
emisyonu açığa çıkmıştır. 

Sonuç: Yemeklerin içeriklerine göre sera gazı emisyon değeri değişmektedir. Kırmızı et içeren 
yemekler daha yüksek karbon ayak izine sahiptir. Yenilebilir olan tabak atıklarının oluşması dünyanın 
kg CO2 eşdeğer yükünü daha da artırmaktadır. Ayrıca üretiminin dışında bertaraf sırasında oluşacak sera 
gazı emisyonları da unutulmamalıdır.    

Anahtar Kelimeler: Tabak atığı, israf, sera gazı, iklim değişikliği, karbon ayak izi. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN 
EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: SWOT ANALİZİ 

Seval CÜCELER1 & Büşra YÜRÜK1 & Ayşe Buket DOĞAN1 & Ece ÇÖLKESEN1 
Arda AKTAŞ1 & Gonca YILDIRIM1 

 

Amaç: Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencilerinin COVID-19pandemisi sırasında 
uygulanan uzaktan eğitim modeline ilişkin görüşlerini SWOT analizi aracılığı ile belirlemek ve öneriler 
geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Katılımcılara çalışmanın amacı ve SWOT analizi hakkında bilgi verildikten sonra sözlü 
onamları alınmıştır. Amaçlı örnekleme tekniği ile ulaşılan 31 öğrenciyle 4 sanal odak grup görüşmesi 
yapılarak nitel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma verileri SBF'de uzaktan eğitimin güçlü, zayıf 
yönleri ve oluşturduğu fırsatları ve tehditleri içeren 4 kategorideki soruları içeren yarı yapılandırılmış 
form aracılığıyla elde edilmiştir. Tüm görüşmeler kaydedilmiş, kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş 
ve tematik içerik açısından analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda uzaktan eğitimin güçlü yanlarında ders kayıtlarına ve materyallerine 
sürekli erişebilme imkanı sağlaması, zamandan tasarruf ettirmesi, daha konforlu ve daha az maliyetli bir 
model olması gibi özellikleri belirtilirken; zayıf yönlerinde uygulama derslerinin etkinliği, iletişim 
güçlüğü, disiplin ve motivasyon kaybı gibi alt temalar öne çıkmıştır. Katılımcılar uzaktan eğitimde çift 
anadal yapabilme, alttan/üstten ders alabilme, araştırma projelerine ve sertifika programlarına 
katılabilme, yabancı dil geliştirmeye yönelebilme, kültürel etkinliklere zaman ayırabilme gibi fırsatlar 
yakaladıklarını belirtmişlerdir. Bağlantı sorunları ve istihdamda ayrımcılık riski gibi durumlar ise 
uzaktan eğitime yönelik tehditler arasında sıralanan konular olmuştur. Katılımcılar uzaktan eğitim 
sisteminin geliştirilmesi için derste dinleyicinin daha aktif rol alacağı ders modellerinin uygulanmasını, 
iletişimi ve sosyal yönleri güçlendirmek adına çevrimiçi toplantı ve sempozyumlar düzenlenmesini, 
uygulama derslerinin güçlendirilmesini ve materyallerinin çeşitlendirilmesini ve sistem altyapısının 
geliştirilmesini önermişlerdir. 

Sonuç: COVID-19pandemisi ile birlikte uygulanan başlıca eğitim modeli olan uzaktan eğitim sistemi, 
yüz yüze eğitime kıyasla farklı fırsatlar açığa çıkarmıştır. Ancak bu model doğası gereği bazı tehditlere 
de açık görünmektedir. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması adına modeli güçlendirecek adımlar atmak 
gerekmektedir ve öğrencilerin yaşayabileceği dezavantajlı durumları ortadan kaldıracak yaklaşımlar 
geliştirilmelidir. Öğrencilerin uzaktan eğitim modelinin güçlü yanlarından faydalanmasının sürekliliği 
ve zayıf yanlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerden korunması için bu eğitim modelinin etkinliği 
düzenli olarak ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. SBF öğrencilerinin bu modelin güçlü yanlarından ve 
fırsatlarından yararlanmasının devam edebilmesi adına pandemi sonrasında da uzaktan eğitimle 
sürdürülebilecek dersler için bu modelin sistemimize entegre edilmesi faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, sağlık bilimleri öğrencileri, swot analizi. 
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KURUMSAL SÜRDÜREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA KRİZ 
YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA 

ETKİSİ 

İrfan AKKOÇ1 & Ömer TURUNÇ2 & Abdullah ÇALIŞKAN1& Özlem KÖROĞLU1 

 

Amaç: Günümüzde yaşanan “COVID 19” sürecinde, kriz yönetimi uygulamaları yönetsel 
sürdürebilirliğin sağlanabilmesiçin, tüm kurumlar için önem kazanmakta ve uygulanmaya 
başlanmaktadır. Kriz yönetimi, kurumların hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlamasını 
kolaylaştırarak rekabet ortamı içerisinde kendine en uygun pozisyonu üretebilmelerini sağlamaktadır. 
Bu yöntem aynı zamanda sağlık kurumu çalışanlarını çevresel değişikliklere karşı, en iyi şekilde motive 
ederek örgütsel performans artışı sağlamakta ve böylece de uzun vadede kurumsal sürdürebilirliği 
arttırmaktadır. Çağımızda kurumlar, sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek ve diğer kurumlar ile 
rekabet edebilmek için kriz yönetimi uygulamalarını benimseyerek yerine getirmelidirler. Bu çalışmada, 
kurumların sürdürebilir yönetsel uygulamalar geliştirebilmesi, sürdürebilir rekabet avantajı 
sağlayabilmesi ve değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi için, organizasyonlarda kriz yönetimi 
uygulamaları ve bu uygulamaların sağlık kurumları üzerindeki etkileri üzerine bir araştırma yapılması 
amaçlanmış ve kriz yönetimi uygulamalarının, örgütsel performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Yöntem: Kriz Yönetiminin üç alt boyutu olan, Kriz Öncesi Faaliyetler, Kriz Esnası Faaliyetler ve Kriz 
Sonrası Faaliyetlerin birbiri üzerine etkisini ve çalışanların örgütsel performans algıları üzerine olan 
etkisini belirlemeye yönelik olan bu araştırmada katılımcılar, Mersin ve Adana illeri ve çevresinde 
faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kurumları çalışanlarıdır. Bu kurumlarda yaklaşık olarak 12000 
personel çalışmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle toplam 600 kişiye anket uygulaması yapılması 
planlanmıştır. Gönderilen anketlerden 360’ı geri dönmüş ve 356 tanesi analiz yapmak için uygun 
bulunmuştur. 

Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS ve Amos programında analizler yapılmıştır. 
Bu kapsamda, ilk aşamada araştırmada kullanılan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve 
Tablo. 1’ de sunulmuştur. Ardından ölçeğin güvenilirliğine ilişkin analizler yapılmış ve son aşamada ise 
kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların kriz yönetimi uygulamalarına ve örgütsel 
performans algılarına ilişkin elde edilen verilerin ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki 
korelasyonlar incelenmiştir.  

Sonuç: Araştırma sonucunda kriz yönetimi uygulamalarının ve üç alt boyutu olan, Kriz Öncesi 
Faaliyetler, Kriz Esnası Faaliyetler ve Kriz Sonrası Faaliyetlerin, örgütsel performansı anlamlı  ve 
pozitif bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz yönetimi, örgütsel performans, sürdürebilirlik. 
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ÇÖLYAKLI ÇOCUKLARDA GLUTENSİZ DİYET TEDAVİSİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Elif Gamze ŞEN1 & Meltem SOYLU1 & Fatma ÇELİK1 

 

Amaç: Diğer çocuklar gibi, önemli bir diyet tedavisi süreci gereken çölyaklı çocuklarda optimum 
beslenmenin sürdürülmesi; büyüme ve gelişmelerinin devamlılığı ve sağlığın geliştirilmesi açısından 
çok önemlidir. Bu çalışmada, çölyaklı çocukların glutensiz gıdalara erişimi ile diyetin 
sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma, Haziran 2019-2020 tarihleri arasında, 2-18 yaş arası, çölyak 
tanısı almış ve glutensiz diyet uygulayan, 140 çölyaklı çocuk üzerinde yürütülmüştür. Çocuklara ait 
genel sağlık bilgileri, beslenme alışkanlıklarına yönelik sorular ve glutensiz diyetin sürdürülebilirliği 
hazırlanan ve formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çocuklara ait boy, 
ağırlık ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerleri pandemi nedeniyle gerekli detaylar bildirildikten sonra 
annelerin beyanları üzerinden değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu çalışmanın sonunda, olması gereken BKİ değerini sürdürebilen çocukların oranı %55’dir. 
Bu çocukların sadece %8’i halen beslenme danışmanlığı hizmeti alabilmektedir.  Bununla birlikte 
çocukların büyük bölümünün okul ve sosyal ortamlarda mevcut beslenme planlarının sürdürülmesinde 
güçlükler yaşadığı tespit edilmiştir. Çocukların %91’i okul kantininde veya yemekhanesinde besin 
seçeneklerinin sınırlı olmasını, %67.9’u öğle yemeği için okula yemek götürme zorunluluğunu, %72.4’ü 
sosyal çevresinin diyete duyarsız olmasını ve %89.6’sı seyahatler sırasında sürekli glutensiz besin 
taşıma zorunluluğunu beslenmelerindeki en önemli sorunlar olarak tanımlamışlardır. Ayrıca çocukların 
%93.6’sı glutensiz ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu, %88.6’sı her markette ürünlerin 
bulunmamasını, %87.9’u glutensiz ürün çeşitliliğinin yetersizliğini, %70’i ″Gluten içerir″ ibaresinin her 
üründe olmamasını ve %60.7’si glutensiz besin hazırlamanın zorluğunu diyetlerini sağlıklı bir şekilde 
uygulamadaki sorun olarak ifade etmişlerdir. Glutensiz besin hazırlayan restoranların azlığından 
%92.5’i, %36.2’si glutensiz ürünlere çapraz bulaşma endişesinden dolayı dışarıda yemek yemekten 
kaçındıklarını ve sosyal ortamlardan uzak kaldıklarını belirtmiştir. Çocukların %18.8’i, diyetlerine 
uyumu sürdüremeyerek gluten içeren besinleri tüketmiştir. En sık tüketilen gluten içeren ürünler 
çikolata/kek vb. sağlıksız atıştırmalıklardır (%15.1). Diyetin önemli bir bileşeni olan glutensiz ürünler, 
çölyaklı çocukların %12.3’ü tarafından lezzetsiz ve %41’i tarafından ise kısmen lezzetli bulunmaktadır. 
Bu ürünlerin lezzetsiz olarak tanımlanması ürünlerde atık oranının artmasına neden olmaktadır. 

Sonuç: Çölyaklı çocuklar, tek tedavi seçeneği olan glutensiz diyetlerinin sürdürülebilmesinde sosyal ve 
ekonomik yönden birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların ortaya konularak çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir.  

Keywords: Çölyak hastalığı, sürdürülebilir beslenme, glutensiz diyet. 
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SUSTAINABILITY of GLUTEN-FREE DIET THERAPY and PROBLEMS 
ENCOUNTERED in CHILDREN WITH CELIAC DISEASE  

Elif Gamze ŞEN1 & Meltem SOYLU1 & Fatma ÇELİK1 

 

Aim: To maintain optimum nutrition in children with celiac disease who, like other children, require an 
important dietary treatment process; It is very important for the continuity of growth and development 
and for improving health. In this study, it was aimed to determine the factors affecting the access of 
children with celiac to gluten-free foods and the sustainability of the diet. 

Method: The descriptive study was conducted between June 2019-2020 on 140 children with celiac 
disease, aged 2-18, diagnosed with celiac disease and on a gluten-free diet. General health information 
of children, questions about nutritional habits and sustainability of gluten-free diet were obtained using 
face-to-face interview method with the form and form. Height, weight and Body Mass Index (BMI) 
values of the children were evaluated based on the statements of the mothers after the necessary details 
were reported due to the pandemic. 

Results: At the end of this study, the rate of children who can maintain the required BMI value is 55%. 
Only 8% of these children can still receive nutritional counseling service. However, it has been 
determined that most of the children have difficulties in maintaining their current nutrition plans in 
school and social settings. 91% of the children had limited food options in the school canteen or 
cafeteria, 67.9% had to take food to school for lunch, 72.4% had a social environment insensitive to 
diet, and 89.6% had to constantly carry gluten-free food during travels are the most important factors in 
their nutrition. They defined them as problems. In addition, 93.6% of the children stated that the prices 
of gluten-free products were high, 88.6% did not have products in every market, 87.9% had insufficient 
variety of gluten-free products, 70% did not have the phrase Gluten-containing in every product and 
60.7% did not prepare gluten-free food. They expressed the difficulty as a problem in applying their diet 
in a healthy way. 92.5% and 36.2% of the restaurants that prepare gluten-free food stated that they avoid 
eating out and stay away from social environments due to the concern of cross contamination with 
gluten-free products. 18.8% of the children consumed gluten-containing foods by failing to comply with 
their diets. The most commonly consumed gluten-containing products are chocolate / cake, etc. 
unhealthy snacks (15.1%). Gluten-free products, which are an important component of the diet, are 
found unsavory by 12.3% of children with celiac disease and partially delicious by 41%. Defining these 
products as tasteless causes an increase in the rate of waste in the products. 

Conclusion: Children with celiac disease face many social and economic problems in maintaining 
gluten-free diets, which is the only treatment option. It is recommended to develop and support solutions 
by putting forward these problems. 

Keywords: Celiac disease, sustainable nutrition, gluten-free diet. 
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GELENEKSEL YERLEŞİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
 “ARIKLI” KÖYÜ ÖRNEĞİ 

Betül BAKIR1 

Amaç:  Ekolojik köy kavramı güncellenerek, alternatif enerii kaynaklarının maksimum kullanımının 
sağlanması, köyün ekonomik değerleri hayvancılık, keçi sütü, peyniri ve zeytin, organik zeytinyağı 
üretimlerinin sağlığa yararlı şekilde yetiştirme-üretim-saklama metotlarının geliştirilmesi, yüzyıllardır 
süregelen konut yapım tekniklerinin korunması ve günümüz mimarisine uygulanarak sürdürülebilirlik 
sağlanması, Arıklı köyü ile ilgili verilerin yapılacak diğer köy restorasyonlarında örnek, sürdürülebilir 
ekolojik köy modellemesi oluşturulmasıdır.   

Yöntem:  Yöredeki, rüzgar, güneş, biyokütle (prina) ve toprak enerjisi gibi yenilenebilir, temiz enerji 
kaynakları arasında, ekonomik ve maksimum enerji elde edileceklerin, yapılacak irdelemeler, 
hesaplamalar  ve ölçümlerle belirlenmesi,  uygulamalar için bağ, bahçe, avlu, tarla, yapı çatı ve yapı dış 
yüzeyleri gibi açık alan ve cidarların tesbit edilmesi, Konutların yapısal strüktür ve cephe özellikleri ile 
ilgili yalıtım değerlerinin çıkarımı,yağmur suyu toplanmasını sağlayacak sistemin ve sarnıçların 
kurulumu, mevcutların işlevsel hale getirilmesi, sosyolojik boyutda, halkı bilinçlendirerek katı ve sıvı 
atıkların değerlendirileceği örnek köy projesi geliştirilmektedir. 

Bulgular: Antik dönemlerden beri geleneksel yerleşim dokusunu koruyan, M.Ö.3000-2000’lere 
dayanan Paleo Gargara antik kenti yanına ve bir bölümü üzerine kurulmuş Arıklı köyü,  günümüz 
modern mimarisine dönüşmemiş dokusu ile “ekolojik köy” betimlemesine uygun, doğa ile uyumlu, 
yamaçta terasalar halinde manzaraya hakim mimarisi, antik dönem mimarı Vitruvius’un öğretilerine 
uygun, bol temiz suyu olan, ılıman iklimli, Kaz Dağ’ının kuzey rüzgarlarına kapalı, korunaklı güney-
batı yönünde kurulmuş, terapötik çevresel ilkeleri ile günümüze kadar gelebilmiş, sürdürülebilir mimari 
örneğidir. Yerleşimin restorasyonunda ekosistemin getirdiği yeniliklerle, uygulama araçlarının ve 
sürdürülebilir ekolojik sistemin restorasyondaki hedeflerinin kurgulanması, restorasyon problemlerini 
indirgeyecek geleneksel tasarım ve malzemeye uygun yöntemin saptanmasını hedefleyen, yerleşim 
dokusunu, konut strüktür ve malzemesini özde koruyacak öneriler geliştirilmiştir. Köyde alternatif 
enerji kaynakları ile noktasal ölçekte, her bir konutun bulunduğu yön ve arazi koşullarına uygun ısıtma 
sistemleri, gün ışığından maksimum yararlanma, aydınlatma sistemleri (fotovoltaik sistemler), doğal 
atık su arıtması, yağmur suyu kullanımı, ulaşımı belli noktalarda keserek yerleşime araçların girmesini 
engellemek gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

Sonuç: Çalışmanın getirileri; yörede ekonomi canlanacak, zeytinyağı ve peynir, yoğurt gibi hayvansal 
ürünlerde geleneksel yöntemlerle üretim-çıkarım ve saklama teknikleri teşvik edilerek, organik ürün 
pazarı geliştirilecektir. Ekolojik köy modeliyle turizm canlanacak, halkın gelir kaynaklarının 
çeşitlenmesi, alternatif kaynaklarla sağlanan enerji tasarrufuyla giderlerin azalması yöreye ekonomik 
değer katacak, kamusal alanda güncel, çağdaş, sağlıklı, ekonomik sistem yaygınlaştırılacaktır. COVID-
19sürecinde halkın ihtiyaç duyduğu, “terapötik çevre” korunarak, yaşanabilir örnek bir yerleşimin 
sürdürülebilirliği korunmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arıklı, alternatif enerji kaynakları, taş evler, terapötik çevre. 
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SUSTAINABILITY in TRADITIONAL SETTLEMENTS, THE CASE of 
“ARIKLI” VILLAGE 

Betül BAKIR1 

Aim: Updating the concept of ecological village and ensuring the maximum usage of alternative energy 
sources; developing healthy breeding-production-storage methods for livestock, goat milk and cheese, 
olive and olive oil; preservation of construction techniques that has been used for hundreds of years and 
adaptation of these techniques to today’s architectural styles to make them sustainable; providing a 
sustainable ecological village model for any future restorations in other villages. 

Method: An example village model will be developed by making inspections, calculations and 
measurements to determine the ones that would yield the maximum energy among the available clean 
and renewable energy sources (such as wind, solar, biomass energies) in the region, determining the 
paries and open areas such as gardens, courtyards, fields, buildings and their exterior surfaces in which 
to projects will be realized, inferring the insulating values of the related structures and facades, building 
necessary systems and cisterns for the reservation of rain water and making the existing systems 
functional, raising sociological awareness about the recycling of solid and liquid waste. 

Results: Arıklı village, in which the fabric of a traditional settlement is preserved since the antiquities, 
is settled near and partially on top of the Antique City of Paleo Gargara, which goes back to 3000-2000 
B.C itself. Its fabric is not transformed into the modern architecture of today. Fitting the teachings of 
the antique period architect Vitruvius, it is an “ecological village” in harmony with nature and its 
architecture is organized in terraces down the mountain slope. It is an example of sustainable 
architecture which made in to our day with the help of the ample clean water, therapeutic environmental 
principles and the mild climate sheltered from the northern winds of Mount Ida. With the innovations 
brought by the ecosystem in the restoration of the settlement, it is aimed to establish the implementation 
tools and the goals of the sustainable ecological system in the restoration. It is aimed to determine the 
method suitable for the traditional design and materials that will reduce the restoration problems. 
Suggestions have been developed to essentially protect the settlement texture, housing structure and 
materials.Based on alternative energy sources, efforts are made in the village to develop heating systems 
for each residence (the land and orientation of each residence is taken into account), increase the 
utilization of the solar energy and use of rain water, build photovoltaic lighting systems and natural 
waste water purification. It is also planned that the traffic is blocked at certain points in the village to 
prevent vehicles from entering. 

Conclusion:  Benefits of the study; the economy will be stimulated. The traditional production and 
conservation methods for animal products (such as olive oil, cheese and yoghurt) will be encouraged to 
develop the market of organic products, tourism will be stimulated by the ecological village model, the 
sources of income of the inhabitants will be diversified and the expenses will decrease with the energy 
savings obtained by alternative resources, a contemporary and healthy economic system will become 
widespread in the public sphere, the “therapeutic environment” needed by the community during the 
COVID-19pandemic will be preserved and the sustainability of an exemplary settlement will be 
ensured.  

Keywords: Arıklı, alternative energy sources, stone houses, therapeutic environment 
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KARBONHİDRAT SAYIMI UYGULAYAN TİP 1 DİYABETLİ 
BİREYLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIĞIN ÖNEMİ 

Simge YILMAZ KAVCA1 & Gizem KÖSE2 

Amaç: Düzenli bakım ve izlem gerektiren Tip 1 Diyabetli bireyler COVID 19 pandemisinden en çok 
etkilenen hasta gruplarındandır. Bu çalışmadaki amaç, bir üniversite hastanesinde pandemi öncesi 
karbonhidrat sayım yöntemini öğrenip, uygulamaya başlayan ancak pandemiden dolayı düzenli sağlık 
hizmeti alamayan Tip 1 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri ve kan yağları seviyelerini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma Ekim 2019-Mart 2021 tarihleri arasında İzmir’de bir üniversite hastanesi yetişkin 
Endokrinoloji Polikliniğinde diyetisyen tarafından karbonhidrat sayımı eğitimi almış olan ve takip 
edilen 12 Tip 1 diyabetli birey ile yapılmıştır. Pandemi öncesi Ekim (2019) ayında dönemde 
karbonhidrat (KH) sayımı eğitimi almadan önce ve sonraki (Mart 2020) HbA1c ve kan yağları düzeyleri 
ile pandemi sürecinde Ocak 2021’deki düzeyler karşılaştırılmıştır. Sosyodemografik veriler için 
tanımlayıcı istatistikler kullanılmış olup; beden kütle indeksi (BKİ), HbA1c ile kan yağları düzeyi için 
Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testi, Spearman korelasyon analizleri yapılmıştır. Veriler SPSS 22 Paket 
programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin hepsi kadın olup, yaş ve BKİ ortalaması sırasıyla 41.6±11.8 yıl 
ve 22.03±4.17 kg/m2’dir. Katılımcıların karbonhidrat sayımı öğrenmeden önceki HbA1c ve kan yağları 
değerleri değişmiştir (Tablo 1.). Değişen BKİ’nin HbA1c ve kan yağlarını etkilemediği görülmüştür 
(p=0.931). Takip sırasında 5 birey tedaviye gelememiş, kalan 7 bireyin kan yağları azalmış ancak 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Pandemi sonrasında takibe geldiklerinde ise BKİ (p=0.002) 
ve HbA1c (p=0.024) değerleri artmıştır. 

Sonuç: Sağlık çıktılarının olumsuz etkilendiği bu süreçte Tip 1 diyabetli bireylerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanamaması ve kendi tedavilerindeki öz bakımlarından uzaklaşmaları sonucu 
sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Üniversite hastanelerinin tıpta dijital dönüşümde yer alarak Teletıp gibi 
uygulamalar kullanması önemlidir. Sağlığın iyilik halinin sürdürülebilmesi için hastane hizmetlerinde 
Tip 1 diyabetli bireylerin tedavinin sürekliliği için online hizmetlere ulaşmaları sağlanabilir. 

Tablo 1. Katılımcıların BKİ ve kan değerlerinin değişimi 
  KH sayımı öncesi 

(Ekim 2019) 
KH sayımı sonrası 

(Mart 2019) 
Pandemide 
(Ocak 2021) 

BKİ (kg/m2) 22.3±4.17 21.9±3.97 23.8 
TG (mg/dL) 74.9±16 83.6±33.4 70.2±11.9 
Kolesterol (mg/dL) 184.5±25.6 210.7±39.5 202.6±21.4 
HDL (mg/dL) 65.2±12.8 66.6±10.3 64.9±10.3 
LDL (mg/dL) 104.2±21.3 127.8±32.2 123.8±20.7 
HbA1c (%) 8.24±1.1 7.82±0.8 8.55±0.8 

 

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, karbonhidrat sayımı, pandemi, sürdürülebilirlik. 
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THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE HEALTH in INDIVIDUALS 
WITH TYPE 1 DIABETES PRACTICING CARBOHYDRATE COUNTING 

Simge YILMAZ KAVCA1  & Gizem KÖSE2 

Aim: Individuals with Type 1 Diabetes who require regular care and follow-up are among the patient 
groups most affected by the COVID 19 pandemic. The aim of this study is to determine the HbA1c and 
blood lipid levels of individuals with Type 1 diabetes who learned and started to apply carbohydrate 
(CHO) counting method in a university hospital before pandemic, but could not receive regular health 
care due to it. 

Method: This study was conducted with 12 Type 1 diabetic individuals who were trained and followed 
up on carbohydrate counting by a dietitian in a university hospital, Endocrinology Polyclinic in Izmir 
between October 2019-March 2021. In the pre-pandemic period, HbA1c and blood lipid levels (before 
and after carbohydrate count training) were compared with the levels in the middle of the pandemic. 
Descriptive statistics were used for sociodemographic data; Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests and 
Spearman correlation analyzes were performed for body mass index (BMI), HbA1c and blood lipid 
levels. The data were evaluated with SPSS 22 Package program. 

Results: All of the participants in the study were women, and the mean age and BMI were 41.6±11.8 
years and 22.03±4.17 kg / m2, respectively. HbA1c and blood lipid values changed before learning the 
carbohydrate count (Table 1.). It was observed that the changed BMI did not affect HbA1c or blood 
lipids (p = 0.931). During the follow-up, 5 individuals could not attend the treatment, and the blood lipid 
levels of the remaining 7 individuals decreased, but it was not statistically insignificant. When they were 
seen in the middle of the pandemic, BMI (p=0.002) and HbA1c (p=0.024) values were increased. 

Conclusion: In this period, in which health outcomes were negatively affected, individuals with Type 
1 diabetes was adversely affected as a result of not being able to benefit from health services and 
withdrawing from self-care in their own treatments. It is important that university hospitals take part in 
digital transformation in medicine and use applications such as Telemedicine. In order to maintain the 
well-being of health, individuals with Type 1 diabetes can access online services in hospital services for 
the continuity of treatment. 

Table 1. Change of BMI and blood values of the participants 
  Before training 

(Oct 2021) 
After training 
(March 2021) 

Middle of the pandemic 
(Jan 2021) 

BMI (kg/m2) 22.3±4.17 21.9±3.97 23.8 
TG (mg/dL) 74.9±16 83.6±33.4 70.2±11.9 
Cholesterol (mg/dL) 184.5±25.6 210.7±39.5 202.6±21.4 
HDL (mg/dL) 65.2±12.8 66.6±10.3 64.9±10.3 
LDL (mg/dL) 104.2±21.3 127.8±32.2 123.8±20.7 
HbA1c (%) 8.24±1.1 7.82±0.8 8.55±0.8 

 

Keywords: Type 1 diabetes, carbohydrate count, pandemic, sustainability. 
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KURUTULMUŞ MEYVE ve SEBZE ENDÜSTRİSİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENLİĞİ, GÜVENCESİ ve BESLENME: 

YENİ BİR YAKLAŞIMA DOĞRU 

Begüm Önal1 & Duygan YAMAN2 & Giuseppina ADILETTA2  
Marisa DI MATTEO2 & Monica GUTIERREZ3 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kurutulmuş meyve & sebze gıda endüstrisinde kullanılan yeni 
teknolojilere, geleneksel tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine ve bu kurutma endüstrisinde 
sürdürülebilir gıda güvenliği, güvencesi ve beslenme konularının önemine odaklanmaktır. Bununla 
birlikte, sürdürülebilirlik çerçevesinde kurutma endüstrisinde kullanılan teknolojilerin çevresel, 
ekonomik, kaliteli ve sağlıklı üretim/tüketim hakkında tüketicilere global bir çerçevede bilgi 
sağlamaktır. 

Yöntem: Geleneksel tarımsal ürünleri değerlendirmek için, bu araştırma ‘Annurca’ elma ve ‘Terzarola 
gialla’ şeftali – geleneksel Güney İtalya meyveleri gibi seçilmiş ürünlerle gerçekleştirildi. Kurutma 
prosesinde görülen üründeki kalite kayıplarını azaltmak, sağlıklı/besleyici atıştırmalıklar elde etmek, 
tüketici sağlığı için tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmak, proses maliyelerin azaltılması, atık 
yönetimi/çevreyi korumak ve tedarik zincirindeki güvenli üretim/tüketim koşullarını sağlamak için 
doğal/yeni ön işlemler (teknolojiler) önerilmiştir. Ayrıca, kurutulmuş meyvelerin duyusal 
değerlendirilmesi, Salerno Üniversitesi’nde 15-20 gönüllü yetişkin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir 
hedolik ölçek kullanılmış ve ortalama değerleri karşılaştırmak için Tek yönlü analiz (ANOVA) ve 
Tukey testleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Duyusal değerlendirme sonucunda, yeni teknoloji ile kurutulmuş meyvelerin tüketiciler 
tarafından genel kabul edilebilirliğinin daha iyi olduğunu gösterdi (4.31 ± 0.48; elma vw 4.75 ± 0.46; 
şeftali). Renk ve görünüm özellikleri bu yeni teknolojiden önemli ölçüde etkilenmiştir. Buna ek olarak, 
bu yeni uygulama, nihai kurutulmuş meyvelerin besleyici özelliklerini geliştirmiştir. Bu yeni kurutma 
ön işlemleri, hassas kişilerde alerjenik reaksiyona neden olabilecek sülfür gibi herhangi kimyasal madde 
içermez, bu nedenle bu kurutulmuş meyveler, tüketicilerin sürdürülebilir diyetlerinde/beslenme 
öğünlerinde atıştırmalıklar olarak tüketilebilecek sağlıklı ürünlerdir. 

Sonuç: Önerilen yeni/doğal kurutma ön işlemleri, toksik kimyasal kullanımını azaltmayı, kurutulmuş 
elma ve şeftali ürünlerinin atıştırmalık/sağlıklı gıdalar olarak ticarileştirilmesi için; ürünlerin kalite 
özelliklerinde (fiziksel, kimyasal, duyusal ve besleyici) daha iyi bir koruma sağlamıştır. Bu araştırma, 
hem tüketiciler hem de kurutulmuş gıda endüstrisi için sürdürülebilir gıda güvenliği, güvencesi ve 
beslenme açısından ‘sürdürülebilir üretim ve tüketime’ katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kuru meyveler, yeni teknolojiler, sürdürülebilir üretim ve tüketim, gıda güvenliği, 
sürdürülebilir beslenme 
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SUSTAINABLE FOOD SAFETY, SECURITY and NUTRITION  
in DRIED FRUIT and VEGETABLE INDUSTRY:   

A CONCEPTUAL FRAMEWORK  

Begüm Önal1 & Duygan YAMAN2 & Giuseppina ADILETTA2  

Marisa DI MATTEO2 & Monica GUTIERREZ3 

 

Aim: The purpose of this study was to focus the importance of dried fruit& vegetable industry including 
process, novel/green technologies, valorisation of traditional raw materials, the product/production 
formed along with a wide range of environmental, economic, nutritional, health and food safety issues. 
Besides, dried fruit & vegetable by-products are being used as a raw material, as well their by-products 
in the production of valuable products, which have a potential to export. 

 Method: In order to valorise the traditional products, this research was carried out with selected fruits 
such as ‘Annurca’ Apple and ‘Terzorola gialla’ Peach (traditional Southern Italian fruits). Novel/natural 
pre-treatments were prepared/proposed to reduce adverse changes, ensure dried fruit safety conditions, 
obtain high quality/nutritious dried snacks, decrease the usage of hazardous chemicals for a consumer’s 
health, protect the environmental area, as well the reduction of process’ costs. The sensory evaluation 
of dried fruits was conducted by 15-20 untrained panelists recruited at the University of Salerno. A 
hedolic scale was used and One way analysis (ANOVA) and Tukey’s test were applied for comparing 
mean values. 

Results: Sensory evaluation indicated that the dried fruits with novel solutions determined the better 
overall acceptability by consumers (4.31 ± 0.48; apple and 4.75 ± 0.46; peach). The colour, as well 
appearance was significantly (p <0.05) affected by novel pre-treatments. Moreover, this novel 
application improved the nutritional properties of final dried fruits. This novel drying pre-treatments do 
not contain any substance (i.e. sulphite) which may cause allergenic reaction in sensitive people, 
therefore these dried fruits are healthy products that may be consumed as snacks/ingredients in 
consumers’ sustainable diets. 

 Conclusion: The proposed novel/natural pre-treatments enabled to reduce the hazardous chemicals, 
better retain the quality properties (physical, chemical, nutritional, sensorial) of dried apple & peach 
products for their commercialization as snacks. This research will contribute the sustainable  production 
in terms of food safety, security, health, as well as nutrition for both consumers and industries. 

Keywords: Dried fruits, novel technologies, sustainable production and consuption, food safety, 
sustainable nutrition. 
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SUSTAINABLE LIVING in COVID-19 PANDEMIC ERA: SUSTAINING 
MORE THAN SURVIVING 

Canberk YURT1 & Deniz DENİZ2 

 

Aim: Sustainable living is being considered in a broad context that can link with any considered 
activity and decision – from travelling, diets to domestic activities. Through the COVID-
19pandemic period, with the emergence of lockdowns and restrictions, individuals have started to 
spend more time at homes, where they can be safe and healthy. With the increasing amount of 
time spent in indoor areas, habits, behavioural patterns and daily activities have been remarkably 
changed. The aim of this study is to analyze the transformations in our daily lives triggered by 
COVID-19from the perspective of consumption patterns and healthy lifestyles. 

Method: In addition to the insights derived from the literature, post-pandemic lifestyles and 
changing consumption habits have been analysed. Also, these considerations have been re-
evaluated through the sustainable and healthy living concept of IKEA. By mostly concentrating 
on the healthy living dimension of IKEA’s sustainable living concept, the COVID-19and daily 
life experiences has also been examined, through consumption and behavioural patterns. 

Results: Through the research, the real-life reflections of the COVID-19pandemic have been 
analyzed from the perspective of sustainable living. Through the outcomes of the changes in their 
daily lives, human started to be more concerned about their health and future. As a reflection, 
some healthy living practices and ecological awareness motivated humans to concentrate on 
permaculture and healthy food production activities, etc. for sustaining healthy lifestyles and 
increasing quality of life more than surviving. 

Conclusion: As a result of this research, important development points in the sustainable living 
concept has been detected. With the increasing survival concerns and environmental awareness, 
sustainable lifestyles have become more and more accepted across consumer society. In further 
studies, the changes in the daily lives of consumers will be analyzed through some case studies, 
in order to reach tangible insight for determining future studies about sustainable living practices 
for preventing catastrophes like COVID-19. 

 

Keywords: Sustainable living, COVID-19, consumer experiences, healthy lifestyles. 
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COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE HEDONİK TÜKETİM 
MOTİVASYONLARI 

Hediye Yürüyen1 &Deniz ALTUN1& Ebru TÜMER KABADAYI1 & İnci DURSUN1 

Amaç: COVID-19salgını döneminin getirdiği riskler, belirsizlikler ve kısıtlamalar, insanların yaşam 
tarzlarının değişmesine yol açmış; sıkılma, öfke, stres, kaygı, endişe, yalnızlaşma, depresyon, 
uykusuzluk gibi olumsuz psikolojik etkiler doğurmuştur. Bu dönemde tüketiciler, içinde bulundukları 
olumsuz durumlardan kaçmak, algılanan refahlarını yükseltmek, keyifli vakit geçirmek, benlik 
saygılarını desteklemek gibi amaçlarla hedonik satın alımlara yönelebilmektedir. Bu durum 
sürdürülebilir tüketimin boyutlarından olan sade/yavaş tüketim alışkanlıklarını tehdit etmektedir. Bu 
araştırmanın amacı; salgın döneminde Türkiye’de yapılan hedonik tüketimin altında yatan temel 
motivasyonları belirlemek, bunların demografik özellikler açısından nasıl farklılaştığını incelemek ve 
motivasyonların tüketicilerin çevrim içi alışveriş sıklıklarıyla ilişkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem: Araştırma amaçları doğrultusunda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 405 
kişilik (254 kadın, 151 erkek) örneklemden çevrim içi anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma 
sorularına cevap bulmak amacı ile geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine, tanımlayıcı istatistiklere, veri 
karakteristiğine uygun ilişki ve fark testlerine yer verilmiştir.  

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre hedonik alışverişlerin altında yatan temel motivasyonların; içinde 
bulunulan durumdan kaçış (x̄=2,78), vakit geçirme (x̄=2,83) ve indirimleri yakalama (x̄=3,24) şeklinde 
olduğu görülmektedir. Bu motivasyonların demografik özellikler açısından farklılaşma durumları 
incelendiğinde; içinde bulunulan durumdan kaçış motivasyonunun gücünün tüketicilerin cinsiyetine 
(x̄(kadın)=2,96, x̄(erkek)=2,48; p<0,01), yaş gruplarına (F=3,594, p<0,01) ve medeni 
durumlarına (x̄(bekar)=2,84, x̄(evli)=2,57; p<0,05)  göre farklılaştığı; indirimleri 
yakalama (x̄(kadın)=3,35, x̄(erkek)=3,04; p<0,01) ve keyifli vakit geçirme (x̄(kadın)=2,96, 
x̄(erkek)=2,59; p<0,01) motivasyonlarının ise yalnızca cinsiyete göre farklılaştığı 
bulunmuştur.  Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; çevrim içi satın alma sıklığı ile içinde 
bulunulan durumdan kaçış (r=0,532; p<0,01), vakit geçirme (r=0,469; p<0,01) ve indirimleri 
yakalama (r=0,487; p<0,01) motivasyonları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: Salgın döneminde içinde bulunulan olumsuz psikolojik durumdan kaçma motivasyonu ile 
alışveriş yapma eğilimlerinin kadın, genç ve bekar tüketicilerde nispeten daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Kadın tüketicilerin, indirimleri yakalama ve vakit geçirme motivasyonlarıyla alışveriş 
yapma eğilimleri de erkek tüketicilerden daha fazla olduğu görülmüştür. Tüketicilerin kaçış, vakit 
geçirme ve indirimleri yakalama motivasyonları güçlendikçe çevrim içi alışveriş sıklıkları da 
artmaktadır. Özellikle kaçış motivasyonunun çevrim içi satın alımları artırmada önemli bir rol oynadığı 
görülmüştür. Bu motivasyon ile yapılan satın alımların tamamının fonksiyonel olmaması ve aşırı 
tüketimi desteklemesi olasıdır. Çalışma bulgularının, COVID-19döneminde çevrim içi satın alımlardaki 
artışı anlamlandırmada ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değerlendirmede katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hedonik tüketim, çevrim içi alışveriş, COVID-19, sürdürülebilir tüketim. 
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THE MOTIVATIONS FOR HEDONIC CONSUMPTION DURING THE 
COVID-10 OUTBREAK 

Hediye Yürüyen1 &Deniz ALTUN1& Ebru TÜMER KABADAYI1 & İnci DURSUN1 

Aim: The risks, uncertainties, and restrictions brought about by the COVID-19pandemic have led to 
changes in consumers' lifestyles; it has caused negative psychological effects such as boredom, anger, 
stress, anxiety, anxietude, loneliness, depression, insomnia. In this period, consumers may go toward 
hedonic purchases for purposes such as escaping negative situations they are in, increasing their 
perceived wellbeing, have a pleasant time, and supporting their self-esteem. These preferences may 
threaten the simple/slow consumption habit, which is considered as a dimension of sustainable 
consumption. In this context, this study aims to determine the primary motivations underlying hedonic 
consumption during the COVID-19outbreak in Turkey, examine how these motivations differ in terms 
of demographic characteristics and investigate the relationship of hedonic motivations with online 
shopping frequency. 

Method: For the aim of the study, data were collected using an online survey on a sample of 405 people 
(254 females, 151 males) determined using the convenience sampling method. Appropriate analyses, 
comprising validity and reliability analysis, descriptive statistics, correlation, and difference tests, were 
conducted o answer research questions. 

Results: Results revealed that the main motivations underlying hedonic shopping are escaping from the 
current situation (x̄=2,78), recreation (x̄=2,83) and discount hunting (x̄=3,24). When the differentiation 
of these motivations in terms of demographic characteristics is examined, it is found that the intensity 
of the escape motivation differs according to the gender (x̄(female)=2,96, x̄(male)=2,48; p<0,01), age 
groups (F=3,594, p<0,01) and marital status (x̄(single)=2,84, x̄(married)=2,57; p<0,05) of the 
consumers. Besides, it was found that the motivations for discount hunting (x̄(female)=3,35, 
x̄(male)=3,04; p<0,01) and recreation (x̄(female)=2,96, x̄(male)=2,59; p<0,01) differ only by gender. 
Correlation analysis revealed that the frequency of online purchases has a significant and positive 
relationship with all of the hedonic motivations, including escape (r=0,532; p<0,01), recreation 
(r=0,469; p<0,01) and discount hunting (r=0,487; p<0,01). 

Conclusion: Research results revealed that the tendency to shop with the motivation to escape from the 
negative psychological situation during the COVID-19outbreak is relatively higher among female, 
young and single consumers. Female consumers are also more likely to shop with recreational and 
discount hunting motivation than their male counterparts. It is also found that as consumers' motivation 
to escape, recreation, and discount hunting raise the frequency of online shopping. Particularly, it was 
observed that escape motivation plays a vital role in promoting online purchases. It is safe to state that 
a significant amount of those hedonically motivated purchases are unfunctional and fuel over-
consumption. The results of the study may contribute to understanding the increase in online purchases 
in the COVID-19outbreak and enable us to evaluate the consequences of those purchases for 
sustainability targets. 

Keywords: Hedonic consumption, online shopping, COVID-19, sustainable consumption. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIĞIN ÖNEMİ: KARBONHİDRAT SAYIMI 
UYGULAYAN TİP 1 DİYABETLİ BİREYLERDE COVID-19PANDEMİSİ 

ÖNCESİ ve SONRASI DEĞİŞENLER 

Simge YILMAZ KAVCA1 & Gizem KÖSE1 

 
Amaç: Düzenli bakım ve izlem gerektiren Tip 1 Diyabetli bireyler COVID 19 pandemisinden en çok 
etkilenen hasta gruplarındandır. Bu çalışmadaki amaç, bir üniversite hastanesinde pandemi öncesi 
karbonhidrat sayım yöntemini öğrenip, uygulamaya başlayan ancak pandemiden dolayı düzenli sağlık 
hizmeti alamayan Tip 1 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri ve kan yağları seviyelerini belirlemektir. 
 
Yöntem: Araştırma Ekim 2019-Mart 2021 tarihleri arasında İzmir’de bir üniversite hastanesi yetişkin 
Endokrinoloji Polikliniğinde diyetisyen tarafından karbonhidrat sayımı eğitimi almış olan ve takip 
edilen 12 Tip 1 diyabetli birey ile yapılmıştır. Pandemi öncesi dönemde karbonhidrat (KH) sayımı 
eğitimi almadan önce ve sonraki HbA1c ve kan yağları düzeyleri ile pandemi ortasındaki düzeyler 
karşılaştırılmıştır. Sosyodemografik veriler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmış olup; beden kütle 
indeksi (BKİ), HbA1c ile kan yağları düzeyi için Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testi, Spearman 
korelasyon analizleri yapılmıştır. Veriler SPSS 22 Paket programında değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin hepsi kadın olup, yaş ve BKİ ortalaması sırasıyla 41.6±11.8 yıl 
ve 22.03±4.17 kg/m2’dir. Katılımcıların karbonhidrat sayımı öğrenmeden önceki HbA1c ve kan yağları 
değerleri değişmiştir (Tablo 1.). Değişen BKİ’nin HbA1c ve kan yağlarını etkilemediği görülmüştür 
(p=0.931). Takip sırasında 5 birey tedaviye gelememiş, kalan 7 bireyin kan yağları azalmış ancak 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Pandemi sonrasında takibe geldiklerinde ise BKİ (p=0.002) 
ve HbA1c (p=0.024) değerleri artmıştır. 
 
Sonuç: Sağlık çıktılarının olumsuz etkilendiği bu süreçte Tip 1 diyabetli bireylerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanamaması ve kendi tedavilerindeki öz bakımlarından uzaklaşmaları sonucu 
sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Üniversite hastanelerinin tıpta dijital dönüşümde yer alarak Teletıp gibi 
uygulamalar kullanması önemlidir. Sağlığın iyilik halinin sürdürülebilmesi için hastane hizmetlerinde 
Tip 1 diyabetli bireylerin tedavinin sürekliliği için online hizmetlere ulaşmaları sağlanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, karbonhidrat sayımı, pandemi, sürdürülebilirlik. 
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THE IMPORTANCE of SUSTAINABLE HEALTH: CHANGES BEFORE 
and AFTER COVID-19PANDEMIC in TYPE 1 DIABETIC INDIVIDUALS 

PRACTICING CARBONHYDRATE COUNTING 

Simge YILMAZ KAVCA1  & Gizem KÖSE2 

 
Aim: Individuals with Type 1 Diabetes who require regular care and follow-up are among the patient 
groups most affected by the COVID 19 pandemic. The aim of this study is to determine the HbA1c and 
blood lipid levels of individuals with Type 1 diabetes who learned and started to apply carbohydrate 
(CHO) counting method in a university hospital before pandemic, but could not receive regular health 
care due to it. 
 
Method: This study was conducted with 12 Type 1 diabetic individuals who were trained and followed 
up on carbohydrate counting by a dietitian in a university hospital, Endocrinology Polyclinic in Izmir 
between October 2019-March 2021. In the pre-pandemic period, HbA1c and blood lipid levels (before 
and after carbohydrate count training) were compared with the levels in the middle of the pandemic. 
Descriptive statistics were used for sociodemographic data; Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests and 
Spearman correlation analyzes were performed for body mass index (BMI), HbA1c and blood lipid 
levels. The data were evaluated with SPSS 22 Package program. 
 
Results: All of the participants in the study were women, and the mean age and BMI were 41.6±11.8 
years and 22.03±4.17 kg / m2, respectively. HbA1c and blood lipid values changed before learning the 
carbohydrate count (Table 1.). It was observed that the changed BMI did not affect HbA1c or blood 
lipids (p = 0.931). During the follow-up, 5 individuals could not attend the treatment, and the blood lipid 
levels of the remaining 7 individuals decreased, but it was not statistically insignificant. When they were 
seen in the middle of the pandemic, BMI (p=0.002) and HbA1c (p=0.024) values were increased. 
 
Conclusion: In this period, in which health outcomes were negatively affected, individuals with Type 
1 diabetes was adversely affected as a result of not being able to benefit from health services and 
withdrawing from self-care in their own treatments. It is important that university hospitals take part in 
digital transformation in medicine and use applications such as Telemedicine. In order to maintain the 
well-being of health, individuals with Type 1 diabetes can access online services in hospital services for 
the continuity of treatment. 
 
Keywords: Type 1 diabetes, carbohydrate count, pandemic, sustainability 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19PANDEMİSİNİN ÇALIŞMA 
YAŞAM KALİTESİ ve BESLENME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nihan Çakır Biçer 1 & Burcu Ayvaz 1 

Amaç: COVID-19pandemisinin hızlı yayılması ve hasta sayısının artması, sağlık çalışanlarının stres ve 
yaşam kalitesi düzeylerini olumsuz etkileyebilecek yoğun bir çalışma düzenine yol açmıştır. Bu 
araştırmada pandemi döneminde görev yapan sağlık çalışanlarının anksiyete ve yaşam kalitesi düzeyinin 
beslenme durumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.   

Yöntem: Kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılan 18-65 yaş arası, pandemi sürecinde aktif görev yapan 
269 (57 erkek, 212 kadın) sağlık çalışanına çevrimiçi anket uygulanmıştır ve demografik özellikler, 
antropometrik ölçümler ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorular sorulmuştur. Ayrıca, pandeminin 
yarattığı stresi değerlendirmek için Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ), sağlık çalışanlarının yaşam 
kalitesini değerlendirmek için mesleki tatmin, tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğu alt boyutlarından 
oluşan Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ) ve beslenmeyle arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmek için Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği (MEDAS) uygulanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 22.0 kullanılmıştır.  

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 38.5±10.2 yıl, erkeklerin ise 42.5±11.7 yıldır (p>0.05). On bir 
erkek (%19.3), 41 kadın (%19.3) COVID-19tanısı almış; 5 erkek (%8.8), 11 kadın (%5.2) karantina 
süreci geçirmiştir (p>0.05). Kadın ve erkeklerin ortalama vücut ağırlığı sırasıyla 65.8±11.0 kg ve 
80.2±9.2 kg (p>0.05), boy uzunluğu 161±5.5 cm ve 174.0±7.6 cm (p<0.05), beden kütle indeksi 
25.2±4.1 kg/m2 ve 26.3±2.7 kg/m2 (p<0.05) saptanmıştır. Kadınların ortalama KAÖ puanı 2.4±3.4; 
erkeklerin ise 0.7±1.5’dir ve 198 kadın (%93.4) ve 14 erkek (%6.6) yüksek anksiyete düzeyine sahip 
olarak değerlendirilmiştir (p<0.05). ÇYKÖ toplam puanı kadınlarda 90.2±13.9, erkeklerde 
81.3±14.8’dir (p>0.05). ÇYKÖ’nin alt boyutlarından mesleki tatmin puanı kadınlarda 37.3±8.4; 
erkeklerde 33.8±10.8 (p<0.05); tükenmişlik puanı kadınlarda 26.1±5.2; erkeklerde 24.9±5.0 (p>0.05) 
ve eşduyum yorgunluğu puanı kadınlarda 26.8±7.7; erkeklerde 22.5±7.3’dür (p>0.05). MEDAS 
ortalama puanı kadınlarda 5.6±1.8, erkeklerde 5.7±2.0’dir (p>0.05). Buna göre 133 kadın (%62.7), 36 
erkek (%63.2) Akdeniz diyetine zayıf; 62 kadın (%29.2), 15 erkek (%26.3) kabul edilebilir; 17 kadın 
(%8.0) ve 6 erkek (%10.5) sıkı uyum göstermektedir (p>0.05).  

Sonuç: Kadın sağlık çalışanlarının COVID-19anksiyete, mesleki tatmin, tükenmişlik ve eşduyum 
yorgunluğu düzeyinin erkek sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Akdeniz diyetine 
uyum açısından cinsiyetler arası fark gözlenmemiştir. Pandemi şartlarından kadınların daha fazla 
etkilendiği gözlemlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, sağlık çalışanları, anksiyete, yaşam kalitesi, beslenme. 
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COVID-19PANDEMİSİNDE YETİŞKİN BİREYLERİN BESİN GÜCÜ 
ÖLÇEĞİ ile BELİRLENEN HEDONİK AÇLIK DÜZEYLERİ ve BEDEN 

KÜTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Çiler ÖZENİR 1 & Kübra TAŞDAN 2 

Amaç: Bu çalışmada COVID-19pandemisinde yetişkin bireylerin besin gücü ölçeği (BGÖ) ile 
belirlenen hedonik açlık düzeylerinin ve beden kütle indeksiyle (BKİ) ilişkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2021 tarihinde internet ortamındaki ankete katılmayı kabul eden 20-64 yaş 
339 gönüllü yetişkin katılmıştır. Bireylere demografik özellikler ile “Besin Gücü Ölçeğini” içeren anket 
uygulanmış, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu beyana dayalı alınmıştır. Türkçe geçerlilik güvenirliği 
Hayzaran ve Ok (2018) tarafından yapılan BGÖ; 3 alt faktör (besin bulunabilirliği, besin mevcudiyeti, 
besinin tadına bakılması) ve 5’li likert tipte 15 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru 1’den (Hiç 
katılmıyorum), 5’e (Kesinlikle katılıyorum) kadar puanlandırılmaktadır. BGÖ değerlendirmesi 5 puan 
üzerinden yapılmaktadır, bu nedenle toplam puan madde sayısına bölünerek yorumlanmaktadır. BGÖ 
toplam puanı 2,5 ve üzerine çıktıkça bireylerin hedonik açlık düzeyi artmaktadır ve yüksek skorlar, 
bireyin besin ortamına karşı daha duyarlı olduğunu, psikolojik olarak besinler tarafından kontrol 
edildiğini göstermektedir. İstatistiksel analizler IBM SPSS 25.0 ile yapılmıştır 
Bulgular: Bireylerin %74.3’ü (n=252) kadın, %25.7’si (n=87) erkektir. Kadınların yaş ortalaması 
31.10±9.47, erkeklerin 35.16±11.6 yaştır (U=3.004, p=0.003). Kadınların %52.8’i, erkeklerin %58.6’sı 
düzenli fiziksel aktivite (FA) yapmaktadır (c2=0.890, p=0.346). COVID-19pandemi öncesine kıyasla 
kadınların %78.6’sının, erkeklerin %69’unun FA düzeyi değişmiştir (c2=3.282, p=0.070). FA düzeyi 
değişen kadınların %88.4’ünün, erkeklerin %90’ının FA düzeyi azalmıştır (c2=0.121, p=0.728). BKİ 
ortalaması kadınlarda 23.51±4.62, erkeklerde 27.38±3.75 kg/m2’dir (U=7.778, p<0.001). Kadınların 
%19.8’i fazla kilolu, %8’i obez; erkeklerin %48.3’ü fazla kilolu, %25.3’ü obezdir (c2=65.697, p=0.001). 
Kadınların %59.1’inin, erkeklerin %58.6’sının COVID-19pandemisinde vücut ağırlığı artmıştır 
(c2=0.007, p=0.934). Ağırlık artış ortalaması kadınlarda 4.73±2.85, erkeklerde 5.28±2.28 kg’dır 
(U=2.202, p=0.028). BGÖ toplam puan ortalaması kadınlarda 3.13±0.79, erkeklerde 3.03±0.79; faktör-
1 için kadınlarda 2.83±0.94, erkeklerde 2.62±0.87; faktör-2 için kadınlarda 3.38±0.91, erkeklerde 
3.25±0.96; faktör-3 için kadınlarda 3.29±0.83, erkeklerde 3.35±0.86’dır (sırasıyla U=0.691, p=0.490; 
U=1.555, p=0.120; U=0.945, p=0.345; U=0.863, p=0.388). BKİ ile BGÖ toplam puanı, faktör-1 ve 2 
puanı arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı, faktör-3 ile pozitif yönde ancak istatistiksel 
açıdan anlamlı olmayan ilişki bulunmuştur (sırasıyla r=0.173, p=0.001; r=0.223, p<0.001; r=0.110, 
p=0.044; r=0.089, p=0.102). 
Sonuç: COVID-19pandemisinde bireylerin yüksek hedonik açlık düzeylerine sahip olduğu ve BKİ 
arttıkça hedonik açlığın arttığı belirlenmiştir. COVID-19pandemisinde bireylerin fiziksel aktivite 
düzeyinin arttırılması, besinlere olan yaklaşımda tutum ve davranış değişikliğine gidilmesi 
önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, besin gücü ölçeği-BGÖ, beden kütle indeksi, hedonik açlık. 
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BÜYÜK KENT ÖLÇEĞİNDE GELENEKSEL YOĞURTLAR ile 
ENDÜSTRİYEL YOĞURTLARIN DUYUSAL YÖNDEN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Burcu YÜRÜK1 & İbrahim Halil BAĞIŞ1 & Meltem SOYLU2 & Fatma ÇELİK2 

Amaç: İçerdiği yararlı bakterilerin faaliyeti sonucu üretilen, besin değeri yüksek, sindirimi kolay, 
fermente ve fonksiyonel bir süt ürünü olan yoğurt; yemek kültürümüzün en eski ve vazgeçilmez 
lezzetlerinden biridir. Ülkemizde zengin mutfak kültürünün bir sonucu olarak farklı yörelerde ev ve 
fabrikalarda farklı duyusal özelliklerde yoğurtlar üretilebilmektedir. Bu araştırmada; üç farklı ilimizde 
ev koşullarında geleneksel yöntemle üretilen yoğurtlar ile endüstriyel olarak üretilen yoğurtların duyusal 
özellikleri, üretildiği yerlerin dışında yaşayan insanların tüketimleri esnasında duyusal açıdan 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
Yöntem: Bu araştırma, Biruni Üniversitesi Serotonin Fabrikası (Deneysel Analiz Laboratuvarı)’nda 
Ocak 2020’de, akademik ve idari personel ile lisans öğrencilerinden oluşan 58 kişilik panelist grup ile 
kör olarak yürütülmüştür. Duyusal analizlerin yapıldığı laboratuvarın ısısı 22-24°C arasında olup yeterli 
hava sirkülasyonu sağlanmıştır. Test alanı kokulardan arındırılmış, gürültülerden ve diğer dikkati 
dağıtabilecek öğelerden arındırılmıştır. Panelistler 8’er kişilik gruplar halinde analize alınmıştır. 
Değerlendirme kapsamına; Şanlıurfa, Trabzon ve Aydın’da ev yapımı yöresel ürünlerin satıldığı 
pazarlardan satın alınan geleneksel tip yoğurt ile İstanbul ili Avrupa Bölgesi’nde yer alan Zeytinburnu 
ilçesindeki iki farklı marketten temin edilen, endüstriyel olarak üretilmiş, bilinen üç ayrı ticari markanın 
yoğurtları alınmıştır. Geleneksel yoğurt örnekleri soğuk zincir kırılmadan İstanbul’a ulaştırılmış ve tüm 
yoğurtlar +4°C buzdolabında bir gece bekletilmiştir. Yoğurtlar, Türk Standartları Enstitü (TSE) 
tarafından standartlaştırılmış olan duyusal muayene değerlendirme puanları cetveli kullanılarak; 
görünüş, kıvam, koku ve tat başlıkları altında değerlendirilmiş ve sonuçlar tam puan 20 olacak şekilde 
karşılaştırılmıştır. TS 1330 değerlendirme koşullarına göre yoğurtların kabul edilebilir olması için her 
bir kriterden en az 4 puan almak şartı ile toplam 16 puan alması gerekmektedir. 
 
Bulgular: Yoğurtlar arasında Şanlıurfa yoğurdu 16.6±2.17 ile en yüksek puanı almıştır. Bu puan ile 
çalışmaya dahil edilen yoğurtlar arasında, TSE standartlarına göre kabul edilebilir olan tek yoğurttur. 
Koku ve tat açısından da en yüksek puan Şanlıurfa yoğurduna aittir (sırasıyla 4.21±0.66 ve 4.36±0.67). 
Bununla birlikte 4.2±0.7 puan ile görünüş olarak en yüksek puanı ticari yoğurt almıştır. Aydın’da 
üretilmiş geleneksel yoğurt en düşük tat puanını alırken, Trabzon yoğurdu en düşük koku puanını 
almıştır (sırasıyla 3.7±1.11 ve 3.6±1.05). 
 
Sonuç: Bu çalışmada, endüstriyel ve ev üretimi olan yoğurtlar arasında duyusal açıdan en çok tercih 
edilen, geleneksel yöntemle üretilmiş Şanlıurfa yoğurdu olmuştur. Gıda ticareti açısından 
değerlendirildiğinde, coğrafi işaret alabilecek nitelikte ürünler olabileceği açıkça görülmektedir. Besin 
güvenliğinin sağlanması koşuluyla, geleneksel besinlerin duyusal özelliklerinin geliştirilmesi ve 
üretiminin yaygınlaştırılması sürdürülebilir beslenmeye destek sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel yoğurt, duyusal analiz, geleneksel yoğurt. 
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COMPARISON OF TRADITIONAL YOGHURTS and INDUSTRIAL 
YOGHURTS SENSORY ASPECTS on THE SCALE of A BIG CITY 

Burcu YÜRÜK1 & İbrahim Halil BAĞIŞ1 & Meltem SOYLU2 & Fatma ÇELİK2 

Aim: Yoghurt, a fermented and functional milk product with high nutritional value, easy to digest, 
produced by the activity of beneficial bacteria it contains; it is one of the oldest and indispensable flavors 
of our food culture. As a result of the rich cuisine culture in our country, yoghurts with different sensory 
characteristics can be produced in houses and factories in different regions. In this study, sensory 
properties of traditional yoghurts produced by home conditions and industrial yoghurts in three different 
provinces, It has been made for the sensory evaluation of people living outside the places where they 
are produced during their consumption. 

Method: This research was conducted blindly with a panelist group consisting of 58 academic and 
administrative staff and undergraduate students in the Serotonin Factory (Experimental Analysis 
Laboratory) of Biruni University in January 2020. The temperature of the laboratory where sensory 
analysis is performed is between 22-24°C and sufficient air circulation is provided. The test area is free 
of smel, noises and other distractions. Panelists were analyzed in groups of 8. Within the scope of the 
evaluation; traditional type yoghurt purchased from markets where home-made local products are sold 
in Sanliurfa, Trabzon and Aydin, and yoghurts of three known commercial brands, produced 
industrially, obtained from two different markets in Zeytinburnu district in the European Region of 
Istanbul province. Traditional yoghurt samples were delivered to Istanbul without breaking the cold 
chain and all yoghurts were kept in a refrigerator at +4°C overnight. Yoghurts, using the sensory 
examination evaluation scores scale standardized by the Turkish Standards Institute (TSE); It was 
evaluated under the titles of appearance, consistency, smell and taste and the results were compared to 
a full score of 20. According to the TS 1330 evaluation conditions, yoghurts must have a total of 16 
points to be acceptable, with at least 4 points from each criterion. 

Result: Among the yoghurts, Sanliurfa yoghurt got the highest score with 16.6±2.17. Among the 
yoghurts included in the study with this score, it is the only yoghurt acceptable according to TSE 
standards. The highest score in terms of smell and taste belongs to Sanliurfa yoghurt (4.21±0.66 and 
4.36±0.67, respectively). However, commercial yoghurt received the highest score in appearance with 
a score of 4.2±0.7. Traditional yoghurt produced in Aydin got the lowest taste score, while Trabzon 
yoghurt got the lowest smell score (3.7±1.11 and 3.6±1.05, respectively). 

Conclusion: In this study, Sanliurfa yoghurt, produced by the traditional method, was the most preferred 
sensory yoghurt among industrial and home-made yoghurts. When evaluated in terms of food trade, it 
is clearly seen that there may be products that can receive geographical indications. Provided that food 
safety is ensured, improving the sensory properties of traditional foods and generalizing their production 
will support sustainable nutrition. 

Keywords: Industrial yoghurt, sensory analysis, traditional yoghurt. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT ÖRNEKLERİ 

Özlem KALMAZ 1 
 

 

Amaç: Bu çalışmada yağlı boya, geri dönüşümlü,  tempera, ekolojik ve organik sertifikalı gibi farklı 
malzemelerle yapılmış sanat örnekleri incelenerek sürdürülebilirliğine değinilmiştir. 

Yöntem: Farklı malzemelerle yapılmış sanat örneklerinin insan sağlığına etkileri, doğaya dost ve 
sürdürülebilirlik açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmada araştırmacı tarafından iki adet yağlıboya çalışması bulunmaktadır. Öte yandan 
geri dönüşümlü, doğaya dost ve sürdürülebilir malzemeleri içeren iki adet organik sertifikalı 
malzemelerden üretilmiş sanat çalışması örnekleri de bulunmaktadır. 

Sonuç: Ekolojik ve organik sanat örneklerinde kullanılan malzemeler diğerlerine göre (örneğin yağlı 
boya gibi), hem daha fazla doğaya dost hem de sürdürülebilirlik özellikleri daha fazladır.   

Anahtar Kelimeler: Ekolojik sanat, geri dönüşüm sanatı, organik sanat. 
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SUSTAINABLE ART SAMPLES 

Özlem KALMAZ 1 
 

Aim: In this study, art samples made with different materials such as oil paint, recycled, tempera, 
ecological and organic certified were examined and its sustainability was mentioned. 

Method: The effects of art samples made with different materials on human health were examined 
comparatively in terms of environmental friendliness and sustainability. 

Results: There are two oil paintings by the researcher in the study. On the other hand, there are two 
examples of artworks produced from organic certified materials that contain recyclable, environmentally 
friendly and sustainable materials. 

Conclusion: The materials used in ecological and organic art samples are both more environmentally 
friendly and more sustainable than others (such as oil paint). 

Keywords: Ecological art, recycling art, organic art. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GIDA İSRAFINI ÖNLEME VE 
ÇEVRE KORUMA SORUMLULUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİNDE 

EĞİTİMİN ROLÜ 

Kuddis BÜYÜKAKILLI 1 
 
 
Amaç: Gıda israfını azaltarak, gıda üretiminde kullanılan enerji ve doğal kaynakların, dolayısı ile 
çevrenin korunması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Öğrencilere verilen farkındalık eğitiminin gıda israfını önleyip önlemediğine katkısı 
araştırılmıştır. Tarsus Üniversitesi öğrencilerine evlerde gıda israfı konulu bir anket uygulanmıştır. Daha 
sonra öğrencilere, çevrimiçi olarak web üzerinden, evlerde gıda israfı konulu eğitimler verilmiştir. 

Bulgular: Çalışmanın öğrencilerde bir farkındalık yaratıp yaratmadığı analiz edilmiştir. Buna göre 
anket yapılan öğrencilerin tamamında gıda israfı ve çevre sorunlarına farkındalık düzeyi % 97’dir. Elde 
edilen bu yüksek oranlar, üniversite öğrencilerinin gıda israfı ve çevre konularında duyarlı olduklarını 
ve verilen eğitimin başarıya ulaştığını göstermektedir. Ankete katılan öğrencilerin ortalama olarak % 
90,3’ü, planlı ve akıllı alışveriş yapmayı % 94,4’ü Gıdaların doğru bir şekilde saklanmasını % 75,8’i 
gıdaların raf ömrünü etkileyen faktörleri, % 91,9’u gıda ürünlerini buzdolabında saklamayı, % 84,9’u 
gıdaların dondurulmasını % 80,5’i porsiyon hesabı yapmayı ve % 79’u’i davetlerde gıda israfını 
önlemeyi bildiklerini söylemişlerdir. 

Sonuç: Çalışmaya katılan Tarsus Üniversitesi öğrencileri verilen eğitimden sonra yapılan anket 
sonuçlarına göre gıda israfı ve çevre sorunlarına karşı yüksek bir duyarlılık göstermişlerdir. Anket 
katılan öğrencilerin % 83,3’ü evlerinde çöpe hiç ekmek atılmadığını, % 64,5’i hiç yemek atılmadığını 
ve % 88,3’ü alışveriş sırasında gıda ürünlerinin son kullanma tarihine genellikle baktığını bildirmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin anne ve babaların eğitim seviyelerinin düşük; çocukların eğitim 
seviyelerinin ise yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinin gelir 
durumunun oldukça kötü olduğu görülmüştür. Bunların bir kısmı açlık sınırının altında, birçoğunun da 
yoksulluk sınırı altında bir gelir ile yaşadıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerin aile yapısı 
değerlendirildiğinde genel olarak kalabalık aileler oldukları görülmüştür. Az çocuklu ya da çekirdek aile 
yapısının az sayıda olduğu anlaşılmıştır. Gıda israfı ve çevre konularına kadınların daha duyarlı 
oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, öğrenci, ev, gıda, israf, çevre. 
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COVID-19PANDEMİSİ: BİREYLERİN GIDA TAKVİYELERİ 
KULLANIMI, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, VÜCUT AĞIRLIĞI ve 

DUYGU DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Betül Gülşen ATALAY1& Özlem ÖZPAK AKKUŞ1 & Eda PARLAK 1 

Amaç: Bu çalışmada COVID-19pandemisi döneminde bireylerin gıda takviyeleri kullanımı, beslenme 
alışkanlıkları, vücut ağırlığı ve duygu durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya Türkiye genelinde 19 yaş ve üzeri 553 yetişkin birey katılmıştır. Oluşturulan 
çevrimiçi anket Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında e-posta ve sosyal medya aracılığı ile 
duyurulmuş ve gönüllü katılım sağlanmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan bireylerin demografik 
özellikleri, antropometrik ölçümleri, beslenme alışkanlıklarına ait bazı bilgileri, gıda takviyeleri 
kullanım durumu ve pandemi döneminde vücut ağırlıklarındaki değişim durumları sorgulanmıştır. 
Bireylerin pandemi döneminde geleceğe dair olumsuz bakış açılarını değerlendirmek amacı ile ‘Beck 
Depresyon Ölçeği’ (BDÖ) kullanılmıştır. Bu çalışma için, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma 
Platformu’ndan 2020-05-19T13_15_24 nolu karar ile onay alınmıştır. Toros Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Kurulu Etiği Etik Kurulu 34/35 sayılı ve 17/06/2020 tarihli “Etik Kurul Onayı” 
alınmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada, pandemi döneminde bireylerin % 16.5 (n=91)’ inin gıda takviyeleri kullandığı 
ve pandemi öncesi döneme göre gıda takviyeleri kullanım durumunda bir artış olduğu görülmüştür 
(p=0.001). En çok kullanılan gıda takviyelerinin % 8 (n=44) oranında Vitamin D ve %7.8 (n=43) 
oranında multi-vitamin takviyeleri olduğu görülmüştür. Pandemi döneminde vücut ağırlığında değişim 
meydan gelen hasta oranı % 61.1 ‘dir. Vücut ağırlığında artış olan bireylerin oranı %40.3 (n= 223), 
vücut ağırlığında azalma olan bireylerin oranı %20.8 (n=115), vücut ağırlığında değişiklik olmayan 
bireylerin oranı ise %38.9 (n=215). Pandemi döneminde gıda takviyeleri kullanımı ile beden kütle 
indeksi ve vücut ağırlığı değişim durumu arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Gıda takviyeleri 
kullanımının, kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu, artan yaş ile kullanımın arttığı ve gıda 
takviyesi kullanan bireylerde BDÖ’nün daha yüksek olduğu görülmüştür (sırasıyla p=0.005, p=0.001, 
p=0.001). 

Sonuç: Bu çalışmada COVID-19pandemisi nedeniyle yaşanan sosyal müdahele döneminde bireylerin 
duygu durumlarında meydana gelen değişikliklerin bireylerin beslenme alışkanlıkları ve vücut 
ağırlıkları üzerinde etkisi olduğunu ve gıda takviyeleri kullanımının arttığını saptadık. Çalışmamızda 
pandemi döneminde duygusal durumun bir göstergesi olarak kabul edilen BDÖ’nün gıda takviyeleri 
kullanan bireylerde daha yüksek olması bize pandemi döneminde artan olumsuz duygu durumunun gıda 
takviyeleri kullanımındaki artışa neden olduğunu düşündürmektedir. COVID-19pandemisi döneminde 
gıda takviyeleri kullanımı, beslenme alışkanlıkları, vücut ağırlığı ve duygusal durum ile ilgili geniş 
kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler : COVID-19pandemisi, gıda takviyeleri kullanımı, vücut ağırlığı, Beck depresyon 
ölçeği 
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ANKARADAKİ LÜKS KONUT PROJELER ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Gizem ER 1 & Leyla ALKAN GÖKLER 1  

 

Amaç: Sürdürülebilir kent oluşumunda, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda etkisi olmasından 
dolayı konutun rolü oldukça fazladır. Kentlerin plansız ve dağınık olarak büyümesi, konut alanlarını 
şehir merkezinden uzaklaştırmıştır. Kentlerin yapısı değişirken insanların konut anlayışı ve yaşayış 
biçimleri de değişmiştir. Bu sebeple, değişen konut taleplerini karşılamak için lüks konut projeleri 
üretilmeye başlanmıştır. Bu projelerin genel özellikleri, yüksek yoğunluklu, birçok aktiviteyi içinde 
bulunduran, korunaklı ve karma kullanımlı olmalarıdır. Bu çalışmada, Ankara İncek mahallesinde 
bulunan lüks konut projeleri sosyal sürdürülebilirlik üzerinden değerlendirilecektir. 
 
Yöntem: İlk olarak bölgenin gelişim süreci ele alınacaktır. Daha sonrasında seçilen projeler, sosyal 
sürdürülebilirlik üzerine yapılan literatür taraması sonucu elde edilen eşitlik, karma kullanım, güvenlik, 
mahalle bütünlüğü ve erişim başlıkları üzerinden değerlendirilecektir. 
 
Bulgular: İncek mahallesine konumundan dolayı toplu taşımayla  ulaşım yetersizdir. Projelerin 
bölgedeki yer seçimine bakıldığında birbirlerinden kopuk şekilde konumlanmışlardır. Ayrıca, proje 
özelliklerine bakıldığında hepsinin içerisinde birçok aktiviteyi bulunduran, temel hizmetleri sağlayan ve 
güvenlikli siteler olduğu görülmektedir. Tüm bunlar sonucunda kopuk, mahalle bütünlüğü olmayan ve 
herkese eşit erişim imkânı sunmayan mekânlar ortaya çıkmaktadır. 
 
Sonuç: İncek Mahallesi şehirden uzak olmasına rağmen, lüks konut projelerinin inşa edilmesiyle 
değişime uğramıştır. Proje özelliklerine bakıldığında, birçok imkânı bir arada sunmakla beraber 
sloganlarında ayrıcalıklı bir yaşam vurgulanmaktadır. Bu durum diğer insanları ötekileştirmekte ve 
toplumsal ayrışmaya neden olmaktadır. Hem dışarıyla olan ilişkinin kesilmesi hem de bireyi tek tip 
haline dönüştürmesiyle toplumdaki hetereojen yapıyı bozmaktadır. Sonuç olarak, lüks konut projeleri 
sosyal sürdürülebilirlik açısından olumsuz etkileri olan mekânlar oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kent, konut, sosyal sürdürülebilirlik. 
 
 
 
 
 
 
1 Gazi Üniversitesi, ANKARA 
  
 
 
 



    

188 
   

 
LUXURY HOUSING PROJECTS and SUSTAINABILITY in ANKARA 

Gizem ER 1 & Leyla ALKAN GÖKLER 1 

 
Aim: Housing plays a significant role in sustainable city formation due to its environmental, economic, 
and social impact. The unplanned and dispersed growth of the cities has moved the residential areas 
away from the city center. While the structure of the cities has changed, people's understanding of 
housing and living styles has also changed. For this reason, luxury housing projects have started to be 
produced to meet the changing housing demands. The general characteristics of these projects are that 
they are high density, contain many activities, sheltered and mixed-use. In this study, luxury housing 
projects in the Ankara Incek neighborhood will be evaluated through social sustainability. 
 
Method: First of all, the development process of the region will be discussed. Later, the selected projects 
will be evaluated on the topics of equality, mixed-use, security, neighborhood integrity, and access 
obtained as a result of the literature review on social sustainability. 
Results: Access to the Incek neighborhood by public transportation is insufficient due to its location. 
When looking at the location selection of the projects in the region, they are located in a disconnected 
way from each other. Besides, when looking at the project features, it is seen that all of them contain 
many activities, provide basic services, and are secure sites. As a result of all these, disconnected spaces 
that do not have neighborhood integrity and which do not offer equal access to everyone emerge. 
 
Conclusion: Although the Incek neighborhood is far from the city, it has changed with the construction 
of luxury housing projects. Considering the features of the project, privileged life is emphasized in its 
slogans, as well as offering many possibilities together. This situation alienates other people and causes 
social segregation. It disrupts the heterogeneous structure in the society, both by breaking the 
relationship with the outside and transforming the individual into a standardized. As a result, luxury 
housing projects create spaces that have negative effects on social sustainability. 
 
Keywords: Sustainability, city, housing, social sustainability. 
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KEÇİBOYNUZU UNU ile YAPILMIŞ EKMEĞİN DUYUSAL ANALİZ ile 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eda PARLAK 1 & Uğurcan METİN 1 

Amaç: Keçiboynuzu ülkemizde, Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişmektedir.  Özellikle potasyum, 
kalsiyum, demir, magnezyum ve antioksidanlardan zengindir. Keçiboynuzu ununun içerisinde bulunan 
çözünür lifler sayesinde kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Bu çalışmada, keçiboynuzu unu ile 
yapılmış ekmeğin hem besin öğesi içeriği hem duyusal özellikleri açısından tam buğday unu ile yapılmış 
ekmekle kıyaslanması ve kalp hastalarında alternatif ekmek çeşidi olarak önerilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya 19 yaş ve üzeri 33 birey panelist olarak katılmıştır. Keçiboynuzu unu ile hazırlanan 
ekmeğe %15 oranında keçiboynuzu unu ve %85 oranında tam buğday unu; tam buğdaylı ekmeğe %100 
oranında tam buğday unu kullanılmıştır. Her iki ekmek de üretildikten sonra panelistlere duyusal analiz 
anketi uygulanmıştır. Ankette katılımcıların cinsiyeti ve yaşı; ekmeklerin genel yapısı (simetri, hacim), 
ekmekler ile ilgili katılımcıların düşünceleri (içinin rengi, kabuk rengi, gözenek yapısı, kokusu, lezzeti, 
aroması, sertlik oranı, ağızda bıraktığı izlenim, genel görünüm) ve katılımcıların beğeni durumları 
sorgulanmıştır. Ekmeklerle ilgili her kategori numaralandırılmıştır. Katılımcıların her iki ekmek çeşidi 
ile ilgili anketi doldurmaları istenmiştir. Ekmeklerin besin değeri analizleri ise BEBİS 8 programı 
kullanılarak yapılmıştır. Ekmeklerin enerji, protein, karbonhidrat, yağ, lif, kolesterol, vitamin ve mineral 
değerleri incelenmiştir. Çalışmanın istatistiksel verileri SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada, katılımcıların % 51.5’i kadınlardan (17 kişi), %48.5’i erkeklerden (16 kişi) 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların genelini 20-29 yaş aralığı oluşturmuştur. Ekmeklerin duyusal 
analizleri kıyaslandığında anket sonuçlarında; ekmeğin simetrisi, hacmi, iç rengi, kabuk rengi, gözenek 
yapısı, kokusu kategorileri benzer çıkarken (p>0.05); ekmeğin lezzeti, aroması, sertliği açısından 
keçiboynuzu unlu ekmeğin sonuçları tam buğday unlu ekmeğe göre daha üstün çıkmış, istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Genel değerlendirmede; her iki ekmek çeşidi de çok 
beğenilmiştir. Ekmeklerin 100 gramda enerji ve besin öğeleri sonuçlarına bakıldığında; keçiboynuzlu 
ekmeğin enerji (140 kkal) ve karbonhidrat değerleri (24.7 gr), tam buğday ekmeğine kıyasla (sırasıyla: 
157 kkal, 28.5 gr) daha düşük, lif (9.5 gr) ve kalsiyum değerleri (62 mg) ise tam buğday ekmeğine göre 
(sırasıyla: 5 gr, 16.2 mg) daha yüksek çıkmış; fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
Sodyum, potasyum, magnezyum ve demir değerleri ise benzerlik göstermiştir (p>0.05). 

Sonuç: Duyusal analizler sonucunda keçiboynuzu unu ile yaptığımız ekmeğin, tam buğday unu ile 
yaptığımız ekmeğe kıyasla lezzet ve aroma açısından daha üstün olması, lif ve kalsiyum içeriğinin 
daha yüksek, enerji değerinin daha düşük olması ve özellikle ülkemizde keçiboynuzunun 
yetişmesinden ötürü; kalp hastalarında önerilen ve sağlıklı bir besin olan tam buğday ekmeğine 
seçenek olarak keçiboynuzu unlu ekmeğin de tüketilebileceği düşünülmektedir. Kalp hastalarında 
keçiboynuzu unu ile yapılmış ekmeğin önerilmesi için daha kapsamlı çalışmalara yer verilmesi 
gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Keçiboynuzu unu, ekmek, kalp hastalığı, duyusal analiz. 
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COVID-19PANDEMİ KISITLAMALARI LİSE ÖĞRENCİLERİNDE 
UYKU KALİTESİNİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARINI ve SINAV 

KAYGI DÜZEYİNİ ETKİLEDİ Mİ?  

İbrahim Halil BAĞIŞ1 & Burcu YÜRÜK1 & Meltem SOYLU2 & Fatma ÇELİK2 

 
Amaç: COVID-19pandemi kısıtlamaları, özellikle gençlerin daha uzun süre ev ve kapalı ortamlarda 
zaman geçirmelerine neden olmuştur. Bu araştırmada; pandemi sürecinde yapılan 
kısıtlamaların, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, uyku kalitesi ve 
sınav kaygısı üzerine olan etkileri incelenmiştir. 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, Nisan-Mayıs 2020 döneminde İstanbul ili Avrupa 
Bölgesi’nde, lise eğitimini uzaktan sürdürmek zorunda kalan toplam 318 gönüllü (226 kadın, 92 erkek), 
12. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Literatür desteğinde hazırlanan anket formu ile Pittsburgh 
Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) ve Beslenme Alışkanlıkları 
Ölçeği (BAÖ), Google Formlar uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS Software (v. 15) ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: COVID-19pandemi döneminde, yaş ortalaması 18.2±0.5 olan öğrencilerin verileri 
değerlendirildiğinde %26.7’sinin düzenli olarak kahvaltı etmediği, %40.9’unun abur cubur tüketiminin 
arttığı ve atıştırmalık olarak öncelikle çikolatayı tercih ettikleri saptanmıştır (%28.2). Öğrencilerin 
günlük çözünebilir kahve tüketiminin 366,1±283,0 ml olduğu belirlenmiş, bu miktarın erkeklerde daha 
fazla olduğu görülmüştür (sırasıyla kadınlarda 351.8±250.4, erkeklerde 401.3±349.6; p>0.05 
[p=0.139]). Öğrencilerin %81.4’ünün bu dönemde uyku düzenleri bozulmuş, %50.9’u daha geç, 
%21.4’ü ise sabaha karşı uyuduklarını bildirmiştir. Öğrencilerin %8.5’i gece uyanık kalıp, gündüz 
uyuduklarını; %45’i ise pandemi döneminde evde kapalı kalmanın beslenme düzenlerini olumsuz yönde 
etkilediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin ortalama PUKİ puanları 6.4±2.9, SKE puanları 44.9±11.5 ve 
BAÖ puanları 188.0±19.0 olarak saptanmıştır. Kız öğrencilerin BAÖ ile SKE puanları, erkek 
öğrencilerin puanlarından daha yüksek bulunmuştur (p>0.05 [p=0.814]). Fazla kilolu ve obez olan 
öğrencilerin BAÖ puanı daha yüksek olup, en yüksek SKE puanı obez öğrencilerde saptanmıştır. 

Sonuç: Pandemi kısıtlamaları öğrencilerin daha uzun süre evde kapalı kalmaları yanında sınav stresi de 
beslenme ve uyku düzenini olumsuz yönde etkilemiş, özellikle fazla kilolu ve obez öğrenciler bu 
süreçten daha fazla etkilenmiştir. Bu tür kısıtlamalar uygulanırken sınava hazırlanan öğrencilerin 
beslenme, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi yaşam biçimi konularında desteklenmeleri ve özellikle 
fazla kilolu ve obez olanların yakından takip edilerek ağırlık kontrolünün sağlanması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları ölçeği,  COVID-19, lise öğrencileri, Pittsburgh uyku 
kalitesi indeksi, sınav kaygısı envanteri.   
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DO THE COVID-19PANDEMIC RESTRICTIONS AFFECT SLEEP 
QUALITY, NUTRITIONAL HABITS and EXAM ANXIETY in HIGH 

SCHOOL STUDENTS?  

İbrahim Halil BAĞIŞ1 & Burcu YÜRÜK1 & Meltem SOYLU2 & Fatma ÇELİK2 

 

Aim: COVID-19pandemic restrictions have caused especially young people to stay longer at home and 
indoor area. In this study; constraints made during the pandemic process, the effects on nutritional 
habits, sleep quality and exam anxiety of students who prepare for university exams were examined. 

 Method: This descriptive study was conducted on a total of 318 volunteers (226 females, 92 males), 
12th grade students, who had to continue their high school education remotely in the European Region 
of Istanbul province between April and May 2020. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Test 
Anxiety Inventory (TAI) and Nutritional Habits Scale (NHS) were applied online via the Google Forms 
application with the questionnaire form prepared with the support of the literature. The data obtained 
were evaluated with SPSS Software (v. 15). 

Result: During the COVID-19pandemic period, when the data of the students whose average age was 
18.2±0.5 were evaluated, it was determined that 26.7% did not eat breakfast regularly, 40.9% increased 
their consumption of junk food and preferred chocolate as a snack (28.2%). Students' daily consumption 
of soluble coffee was determined to be 366.1±283.0 ml, and this amount was found to be higher in males 
(351.8±250.4 in females, 401.3±349.6 in males, respectively; p>0.05 [p=0.139]). The sleep patterns of 
81.4% of the students were disturbed during this period, 50.9% of them started to go to bed later, and 
21.4% of them started to go to bed early in the morning. 8.5% of the students stated that they were 
stayed up late at night and slept during the day; 45% of them stated that staying at home during the 
pandemic period negatively affected their diet. Students' mean PSQI scores were determined 6.4±2.9, 
their TAI scores were determined 44.9±11.5, and their NHS scores were determined 188.0±19.0 NHS 
and TAI scores of female students were found higher than male students' scores (p<0.05 [p=0.814]). 
Overweight and obese students had higher NHS scores, and the highest TAI score was found in obese 
students. 

Conclusion: In addition to students staying at home longer due to pandemic restrictions, exam stress 
also negatively affected their diet and sleep patterns, especially overweight and obese students were 
more affected by this process. While applying such restrictions, it is recommended that students 
preparing for the exam should be supported in lifestyle issues such as nutrition, sleep patterns and stress 
management, and especially those who are overweight and obese should be closely monitored and 
weight control is ensured. 

Keywords: COVID-19, high school students, nutrition habits scale, Pittsburgh sleep quality ındex, test 
anxiety ınventory. 
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 COVID–19 PANDEMİSİ GÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA AMAÇLARINA ERİŞİM ve TÜRKİYENİN KONUMU 

İlhan EROĞLU1 & Serap BOLAYIR2  

 
Amaç: 2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul 
edilen  “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi” çerçevesinde; 17 ana amaç ve bu amaçları 
gerçekleştirmek için 169 hedef belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile dünya çapında yeni 
bir kalkınma çerçevesi çizilerek; sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin 
korunması, kuraklıkla mücadele gibi çevre konuları da gündeme alınmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı politikası ve finansmanına rehberlik edecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
erişimin, koronavirüs ( COVID–19 ) salgınından nasıl etkilendiği incelemektir. 

Yönem: Türkiye’nin mevcut tablodaki konumu üzerine betimsel bir analizi.  

Bulgular: Çalışma sonucunda COVID–19 salgınının Birleşmiş Milletlerin özellikle yoksulluk ve açlığa 
son verme, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi 
hedeflerini oldukça olumsuz etkilediği; başta gelir eşitsizliği olmak üzere diğer eşitsizlik türlerini de 
büyük ölçüde artırdığı görülmüştür.  

Sonuç: Tespit edilen yegâne olumlu nokta ise; ekonomik faaliyetlerdeki düşüşe bağlı olarak, çevresel 
olumsuz etkilerin azalmış olmasıdır.  

Anahtar Kelimeler :Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma amaçları, koronavirüs salgını, 
sosyoekonomik etkiler, çevresel etkiler. 
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 BAZI POPÜLER DİYETLER ile TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 
ÖNERİLERİNİN DİYET KALİTELERİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmetcan KEMALOĞLU 1 & Neslihan ÖNER2 

Amaç: Besin üretimi ve tüketimi, sera gazı emisyonu artışı, tatlı su kaynaklarının kullanımı, 
ormansızlaşma ve biyoçeşitliliğin azalması ile çevreyi etkilemektedir. Bu etki tüketici tercihlerinden ve 
diyet alışkanlıklarından etkilenmektedir. Bu çalışmada, günümüzde sık kullanılan  bazı popüler diyetler 
ile Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER-2015) önerileri kapsamında hazırlanmış olan örnek menülerin 
sera gazı emisyonu, su ayak izi ve diyet kalitesi değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Farklı besin ve besin öğesi içeriklerine sahip Akdeniz, Zone, Ornish, Atkins, Karatay diyetleri 
ile TÜBER-2015 önerileri göz önüne alınarak yedi günlük izokalorik (2000 kkal) diyet modelleri 
oluşturulmuştur. Diyetlerin karbon ayak izleri, Clune ve ark. tarafından hazırlanan değerler referans 
alınarak; su ayak izleri, Mekonnen ve ark. tarafından hazırlanan Ulusal Su Ayak İzi Standartları 
kullanılarak belirlenmiştir. Su ve karbon ayak izi faktörleri sadece üretim sürecini kapsadığı için 
üretimden hanehalkı düzeyinde tüketime kadar oluşan besin atık ve kayıp miktarları tüm diyet 
modellerine dahil edilmiştir. Ayrıca diyetlerin kalitesi “Diyet Kalite İndeksi-Uluslararası (DKİ-U)” ile 
değerlendirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren diyetler (Atkins, Karatay, Zone) dengeli makro 
besin ögesi dağılımına sahip diyetlerle (TÜBER-2015, Akdeniz) karşılaştırıldığında; su (%67) ve 
karbon (%110) ayak izleri daha yüksek, DKİ-U puanları (%17)  daha düşük bulunmuştur. Düşük yağ 
ve yüksek karbonhidrat içeren Ornish diyetinin çevresel etkisi (su ayak izi:3184 L/kişi/gün; karbon ayak 
izi:2.2 kg CO2-eşdeğeri/kişi/gün) en düşük, DKİ-U puanı en yüksek bulunmuştur. Tüm diyet modelleri 
birlikte değerlendirildiğinde; et ve ürünleri, süt ve ürünleri ile yağlar toplam su ayak izinin %66’sını, 
toplam sera gazı emisyonunun %82’sini oluşturmaktadır. Meyve, sebze ve kurubaklagiller ise toplam 
su ayak izinin %12’sini,  toplam sera gazı emisyonunun %10’unu oluşturmaktadır. 

Sonuç: Diyet besin ve besin öğesi içeriği su ve karbon ayak izi üzerinde oldukça etkilidir. Daha fazla 
sebze, meyve ve kurubaklagil ile daha az hayvansal kaynaklı besin içeren Ornish ve Akdeniz diyetlerinin 
daha düşük çevresel etkiye sahip olduğu, diyet kalite puanlarının daha yüksek olduğu ve sürdürülebilir 
beslenmeye katkı sağladığı saptanmıştır. Ornish ve Akdeniz diyetlerinin yaygınlaştırılması önerilmekle 
birlikte TÜBER-2015’in topluma dayalı sağlıklı beslenme önerilerinin yanında olumlu çevresel etkileri 
de vurgulanmalıdır. 
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Şekil 1: Diyetlerin su ayak izleri                                                                                    Şekil 2: Şekil 
Şekil 2 Diyetlerin sera gazı emisyonları   
Şekil 3: Diyetlerin DKI-U puanları 
 

 
 

 
 

Anahtar Kelimeler: Diyet kalitesi, popüler diyetler, sera gazı emisyonu, su ayak izi, sürdürülebilirlik, 
TÜBER-2015 
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 EVALUATION of DIETARY QUALITY and ENVIRONMENTAL 
IMPACTS of SOME POPULAR DIETS and TURKISH NUTRITION 

GUIDE RECOMMENDATIONS 

Mehmetcan KEMALOĞLU 1 & Neslihan ÖNER2 

Aim: Food production and consumption affects the environment by increased greenhouse gas 
emissions, use of freshwater resources, deforesting, and decreased biodiversity. This effect is influenced 
by consumer preferences and dietary habits. In this study, greenhouse gas emissions, water footprint, 
and diet quality of sample menus prepared within the scope of some popular diets that are commonly 
used today, and Turkish Nutrition Guide (TÜBER-2015) recommendations were evaluated. 

Method: Seven-day isocaloric (2000 kcal) diet models were created by considering the Mediterranean, 
Zone, Ornish, Atkins, Karatay diets, and TUBER-2015 recommendations with different nutrient 
contents. The carbon footprints of diets were determined by refer to the values prepared by Clune et al. 
The water footprints of the diets were determined using the National Water Footprint Standards prepared 
by Mekonnen et al. Since water and carbon footprint factors cover only the production process, food 
waste and loss amounts from production to household consumption were included in all dietary models. 
Besides, the quality of diets was evaluated by the “Diet Quality Index-International (DQI-I) Scale” and 
the results were compared. 

Results: When high protein and low carbohydrate diets (Atkins, Karatay, Zone) were compared with 
diets with a balanced macronutrient distribution (TUBER-2015, Mediterranean); water (67%) and 
carbon (110%) footprints were higher, and DQI-I scores (17%) were lower. The environmental impact 
of the low fat and high carbohydrate diet (Ornish) (water footprint: 3184 L/person/day; carbon footprint: 
2.2 kg CO2-equivalent/person/day) was found to be the lowest, and the DQI-I score was the highest. 
When all diet models were evaluated together; meat and products, dairy products, and oils accounted 
for 66% of the total water footprint and 82% of the total greenhouse gas emissions. Fruits, vegetables, 
and legumes accounted for 12% of the total water footprint and 10% of the total greenhouse gas 
emissions. 

Conclusion: Dietary nutrient content is highly effective on water and carbon footprint. It has been 
determined that Ornish and Mediterranean diets, which contain more vegetables, fruits, and legumes 
and less animal-based foods, have a lower environmental impact, as well as higher dietary quality scores, 
and contribute to sustainable nutrition. While it is recommended to spread the diet of the Ornish and the 
Mediterranean, the positive environmental impact of TUBER-2015 should be emphasized as well as 
healthy dietary recommendations based on society. 
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Figure 1: Water Footprint of diets                                                                                 

Figure 2: Greenhouse gas emission of diets     

Figure 3: DQI-I Score of diets 

 
 

Keywords: Diet quality, popular diets, greenhouse gas emission, water footprint, sustainability, 
TUBER-2015 
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KEÇİBOYNUZU MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN 
BESLENME AÇISINDAN ÖNEMİ 

Yüksel ÖZDEMİR 1& Çağla ÖZBEK 1 & Başak ÖNCEL 1& Betül YAPICI 1 
 

 

Amaç: Keçiboynuzu Akdeniz ikliminde yetişen ve dört mevsim yaprak dökmeyen bir ağacın (Ceratonia 
siliqua L.) meyvesidir.  Keçiboynuzu meyvesi, polifenoller, proteinler ve aminoasitler, yağ asitleri, 
karbonhidratlar ve lif gibi çeşitli fitokimyasallar bakımından oldukça zengindir. Fitokimyasallar, insan 
sağlığına faydalı olan önemli besin kaynaklarıdır. Aynı zamanda keçiboynuzu, düşük yağ içeriği ve 
yüksek mineral madde miktarına sahip doğal bir enerji kaynağıdır. Birçok ticari ürünün üretiminde 
hammadde olarak kullanılan keçiboynuzu, fonksiyonel özellikleri sayesinde bazı araştırmalara konu 
olarak yeni ürünlerin de geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Keçiboynuzundan elde edilen en yaygın 
ürünler; harnup pekmezi olarak da bilinen keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu tozu, keçiboynuzu gamı 
ve keçiboynuzu şurubu olarak sıralanabilmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra, pekmez üretiminin bir yan 
ürünü olan posa ve bu posadan elde edilen liflerin unlu mamuller ve et ürünlerinde kullanılması ile 
ürünler geliştirilmiştir. Keçiboynuzu içerisinde bulunan biyoaktif bileşikler, keçiboynuzu tozunun 
kavrulması ile geliştirilmiş kakao benzeri tatlar ve benzersiz duyusal özellikler ile birlikte, keçiboynuzu 
tozunun çeşitli gıda ürünlerinde kakaoyu ikame etme potansiyeli de ortaya çıkmıştır. Bu amaçla kakao 
yerine keçiboynuzu kullanılarak; sürülebilir keçiboynuzu kreması, bisküvi, aromalı süt, çikolata, 
kahvaltılık gevrek, yulaf lapası, dondurma gibi ürünlerin elde edildiği araştırmalar mevcuttur. Bu 
çalışmada; keçiboynuzu meyvesinden elde edilen keçiboynuzu ununun gıda teknolojisinde 
değerlendirilmesiyle yeni fonksiyonel gıdaların beslenme ve sürdürülebilir yaşam açısından önemi 
irdelenmiştir.  

Yöntem: Farklı oranlarda (%1.0, %3.0, %5.0) keçiboynuzu unu kullanılarak yeni bir tahin helvası 
üretilmiştir. Üretilen tahin helvalarında, titrasyon asitliği, renk parametreleri (L*, a*, b*), yağ salma 
oranı ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda; artan konsantrasyonda keçiboynuzu unu kullanımının titrasyon 
asitliği, rengin a* ve b* değerlerini arttırırken, L* değeri ve yağ salma oranını azalttığı saptanmıştır.  

Sonuç: Keçiboynuzu unu kullanımının tahin helvalarının yapı ve tat gibi duyusal özelliklerini 
iyileştirdiği belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler : Keçiboynuzu, Ceratonia siliqua L.,fonksiyonel ürünler, beslenme etkisi. 
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 NUTRITIONAL IMPORTANCE of CAROB FRUIT PRODUCTS 

Yüksel ÖZDEMİR 1& Çağla ÖZBEK1 & Başak ÖNCEL1& Betül YAPICI1 
 

 

Aim: Carob is the fruit of a four-season evergreen tree (Ceratonia siliqua L.) that grows in the 
Mediterranean climate. Carob fruit is rich in various phytochemicals such as polyphenols, proteins and 
amino acids, fatty acids, carbohydrates and fiber. Phytochemicals are important food sources that are 
beneficial for human health. At the same time, carob is a natural energy source with low fat content and 
high mineral content. 

Carob, which is used as a raw material in the production of many commercial products, has enabled the 
development of new products as the subject of some researches thanks to its functional properties. The 
most common products obtained from carob; carob molasses, also known as “harnup pekmezi”, carob 
powder, locust bean gum and carob syrup. In addition to these products, the use of pulp, which is a by-
product of molasses production, and fibers, obtained from this pulp, in bakery and meat products have 
been developed. The potential of carob powder to replace cocoa in various food products has also 
emerged with the bioactive compounds found in carob, the cocoa-like flavors and unique sensory 
properties developed by roasting the carob powder. For this purpose, there are studies where products 
such as spreadable carob cream, biscuit, flavored milk, chocolate, breakfast cereal, porridge, ice cream 
are obtained by using carob instead of cocoa. 

Method:In this study; the importance of new functional foods, in terms of nutrition and sustainable life, 
obtained by evaluating the pulp produced as waste in the production of molasses / syrup from carob fruit 
and fruit in food technology will be examined.  

Results: The results of using carob flour, syrup and pulp either directly or as a result of using raw fiber 
obtained from pulp in the production of tahini halva and in other products will be discussed. 

Keywords: Carob, Ceratonia siliqua L.functional products, nutritional effects. 
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 ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİNDE SUNULAN MENÜLERİN KARBON 
AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ 

Vahide TAŞ ÖZDEMİR1 & Funda Pınar ÇAKIROĞLU2  
 
 

Amaç: Tarımsal üretimden atıkların yok edilmesine kadar neredeyse tüm besin zinciri faaliyetleri sera 
gazı üretimine neden olmaktadır. Besinlerin karbon ayak izi, bu faaliyetler sonucu açığa çıkan sera 
gazlarının toplamını ifade etmektedir. Toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda yemeklerin menülere 
yerleştirilmesi aşamasında besinlerin karbon ayak izi göz önüne alınarak planlama yapılması doğaya 
salınan sera gazının azaltılabilmesi açısından yapılabilecek önemli bir adımdır. Bu çalışma ise üniversite 
yemekhanesinde sunulan menülerin karbon ayak izinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bir üniversitenin öğrenci yemekhanesinde sunulan 2019 yılı menüsü ile menüde yer alan 
yemeklerin içine giren besinlerin miktarının bulunduğu liste kurumdan alınmıştır. Karbon ayak izi 
hesaplamasında kullanılacak olan faktörler literatür taraması sonucu elde edilmiştir. Çalışmada 
menülerin karbon ayak izinin; aylık, mevsimlik ve yıllık ortalaması hesaplanmıştır. Karbon ayak izine 
göre farklılıkları belirlemek amacıyla; parametrik testlerden varyans analizi (ANOVA), parametrik 
olmayan testlerden ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde test 
edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda menünün yıllık ortalama karbon ayak izi 2,20 kg 
CO2 eşdeğeri bulunmuştur. Aylar (p=0,971) ve mevsimler (p=0,844) arasında karbon ayak izi açısından 
önemli farklılık bulunmamıştır. Yemek grupları açısından yapılan değerlendirmede ise I. kapta yer alan 
yemeklerin karbon ayak izi II. kap ve III. kapta yer alan yemeklerden yüksek bulunmuştur (p=0,00). 
Aynı zamanda yemeklerden I. kap grubunda yer alan büyük parça et yemeklerinin karbon ayak izi küçük 
parça et yemekleri (p=0,006) ve köftelere (p=0,002) göre daha düşük olarak saptanmıştır. Yemeklerden 
III. kap grubunda yer alan meyvelerin karbon ayak izi tatlılar (p=0,002) ve menüde diğerleri grubunda 
yer alan yoğurt ve cacıktan (p=0,005) düşük bulunmuştur. 

Sonuç: Sonuç olarak menüde yer alan hayvansal kaynaklı besinlerin yüksek miktarlarda bulunduğu 
yemeklerin, diğer yemeklerden daha yüksek karbon ayak izine sahip olduğu belirlenmiştir. Hayvansal 
kaynaklı besinlerin yüksek miktarlarda bulunduğu I. kap yemeklerin menüde bulunması zorunludur. Bu 
bağlamda toplu beslenme yapılan kurumlarda, menülerin planlanması aşamasında, aynı yemek 
grubunun içinden daha düşük karbon ayak izine sahip yemeklerin seçilmesinin, besin sisteminin 
çevresel etkilerini azaltma konusunda faydalı olacağı düşünülmektedir. Besin sistemleri, çevresel 
sürdürülebilirliği destekleyecek potansiyele sahiptir. Karbon ayak izinin ne şekilde azaltılabileceğine 
yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalar dünyanın geleceği açısından da son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Karbon ayak izi, sera gazı emisyonu, sürdürülebilirlik. 
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LAKTOZSUZ GIDALARATÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: BİLGİ, 
DAVRANIŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

Duygu AĞAGÜNDÜZ1 & Neslihan YEŞİLYURT1 & Mesure YÜKSEL1 & Fatma YAZICI1 & Hilal 
YIKAR1 & Ecmel YILMAZ1 & Şule ERGİN1 & Nazlı DİLRUBA KESİK1 & Özlem KARAYILAN1 

Nigar GASIMZADE1 & Gülten KOÇAK 1 & Begüm KALYONCU2 

 
 
Amaç: Bu çalışma; yetişkin bireylerin laktozsuz gıdalar ile ilgili bilgi, davranış ve tutumlarının 
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.   
 
Yöntem: Bu çalışma, 678 erkek ve 849 kadın olmak üzere toplam 1527 gönüllü birey üzerinde 
yürütülmüştür. Çalışma verileri bir anket formu yardımı ile çevrimiçi yöntemler kullanılarak 
toplanmıştır. Bireylerin hayvan refahı (Hayvan Hakları Ölçeği) ve sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları 
(SBİTÖ) ölçekler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Hayvan Hakları Ölçeği’nin; her bir alt maddesi 1’den 
5’e kadar puanlandırılmıştır. SBİTÖ kapsamında ise 85-110 puan alan bireyler, sağlıklı beslenmeye 
ilişkin ideal/iyi bir tutuma sahip olarak değerlendirilmişlerdir. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 27.9±9.53 yıl olup %78.5’i üniversite ve yüksek 
lisans/doktora mezunudur. Bireylerin %55.8’i normal vücut ağırlığında iken %27.3’ü fazla kilolu ve 
%9.7’si ise obezdir. Laktozsuz gıda kavramını bireylerin büyük çoğunluğunun (%86.2) daha önce 
duyduğu ve %30.5’inin laktozsuz gıdaları düzenli olarak satın aldıkları (erkek: %28.6, kadın: %31.9; 
p>0.05) belirlenmiştir. Bireylerin %95.7’si ise daha önce bir gıda intolerans testi yaptırmamıştır. Ancak 
bireylerin laktozsuz gıdaları en sık; gaz/şişkinlik yapmaması (%51.6), sağlıklı olması (%47.4) ve vücut 
ağırlığı kaybının sağlanması (%16.0) gibi nedenlerle satın aldıkları belirlenmiştir. Normal BKİ değerine 
sahip bireylerin laktozsuz gıdaları satın alma sıklıkları (%57.6) diğer gruplara göre daha yüksek olarak 
görünse de farklı beden kütle indeksi (BKİ) grupları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
Bireylerin yüzde %19.6’sı laktozsuz gıda tüketiminin hayvan refahını artıran bir durum olmadığını 
düşündüklerini, 16.0’sı hayvan refahını arttırdığını ve %64.4’ü ise herhangi bir fikri olmadığını ifade 
etmiştir. Katılımcıların ortalama SBİTÖ puanları (84.5±13.78) cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise; 
erkek bireylerin SBİTÖ puanlarının kadın bireylere kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla 
87.2±13.47 vs. 81.1±13.40, p<0.05). Laktozsuz gıda satın alan bireylerin (83.4±14.02) SBİTÖ 
puanlarının almayanlara (84.9±13.64) kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Laktozsuz 
gıda satın alan ve almayan bireylerin hayvan refahına yönelik tutumları arasında ise istatiksel olarak 
önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (27.8±8.72 vs. 28.1±7.54; p>0.05). 
 
Sonuç: Bu çalışmada; yetişkin bireylerin sıklıkla laktozsuz gıdalara ilişkin olumlu tutumlarının olduğu 
belirlenmiştir. Laktozsuz gıda satın almadaki en büyük motivasyon faktörünün ise sağlık ile ilişkili 
olduğu ancak beklenenin aksine laktozuz gıdaları satın alan bireylerin sağlıklı beslenme tutumlarının 
yüksek olmadığı bulunmuştur. Laktozsuz gıdaların tüketim amaçları, çevreye ve hayvan refahı üzerine 
olan olası faydaları/riskleri ile ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesi; sürdürülebilir beslenme ve 
sürdürülebilir yaşam açısından son derece önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler : Laktozsuz gıda, hayvan refahı, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir yaşam. 

 
1 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA 
2 Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA 
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COVID-19 SÜRECİNDE FARKLI YAŞ GRUPLARININ YAŞAM 
BAĞLILIK ve DEPRESYON ile İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Atahan TURHAN 1 & Müge TURHAN 2 

 
 
Amaç: Tüm dünyaya yayılan COVID-19, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak kabul edildi. COVID-19salgını, tüm dünyada milyonlarca insanın enfekte olmasına ve 
çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu. COVID-19’un yaşlı yetişkinler arasında gözlenen 
yüksek morbidite ve mortalite oranları, hem ana akım medyada hem de sosyal medyada yaygın olarak 
dillendirildi. Küresel çaptaki COVID-19salgın sürecinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri birçok 
farklı yaş gruplarında değişiklik göstermektedir. Çalışmamızın amacı da COVID-19sürecinde farklı yaş 
gruplarının yaşam bağlılık ve depresif düzey ile ilişkilerinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmamız “Google Forms” aracılığıyla oluşturulan anketler aracılığı ile online olarak 
uygulanmıştır. Çalışma COVID-19tanısı konulmamış 74 sağlıklı ve gönüllü bireylerden 
oluşmaktadır.  Katılımcılar bilgilendirilmiş gönüllü onam formunu onayladıktan sonra yaş, cinsiyet, 
eğitim, gelir bilgilerini içeren sosyodemografik bilgileri kaydedilmiştir. Katılımcıların yaşam bağlılığını 
belirlemek için Yaşam Bağlılığı Ölçeği, depresif düzeylerini ölçmek için Beck Depresyon Envanteri 
kullanılmıştır. Bireylerin yaş grupları ile  yaşam bağlılık ve depresif düzeyleri ile ilişkisi olup 
olmadığını belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak 
alındı. 

Bulgular: Çalışmamız öncelikle normallik testi yapılmıştır. Normal dağılım göstermediği için 
nonparametrik testler uygulanmıştır. Çalışmamıza 40 kadın (%54.1) 34 erkek (%45.9) toplam 74 kişi 
katılmıştır. 0-18 yaş grubunda 20 (27.0) 18-65 yaş grubunda 20 (27.0) 65-74 yaş grubunda 34 (45.9) yaş 
gruplarına dağılım göstermektedir. 2500 gelir durumuna sahip kişiler 36 (48.6) 2500 ve üstü gelir 
durumuna sahip kişiler 38 (51.4) olarak belirtilmiştir. Eğitim seviyesi incelendiğinde 28 
(%37.8) ortaokul mezunu, 33 (%44.6) lise mezunu 13 (%17.6) üniversite mezunu olarak 
bulunmuştur. Yaş grupları ile Beck Depresyon Envanteri arasında Spearman Kolerasyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda Yaş grupları ile Beck Depresyon Envanteri arasında pozitif yönde düşük 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=,280 p=,016 ). Yaş grupları ile Yaşam Ölçeği arasında Spearman 
Kolerasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Yaş grupları ile Yaşam Ölçeği arasında negatif yönde 
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-,286 p=,013). 

Sonuç: Bu çalışmamızın sonucunda COVID-19sürecinde farklı yaş gruplarının yaşam ölçeği arasında 
bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yaşam bağlılığı, sağlıklı yaşam. 
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İSTANBULUN BİR İLÇESİNDE COVID-19PANDEMİSİ SÜRECİNDE 
KISITLAMAYA GİDİLEN GRUPLARIN TALEPLERİNİN 

ÇÖZÜLMESİNDE YEREL İŞBİRLİKLERİ: VEFA SOSYAL DESTEK 
GRUPLARININ ROLÜ  

Muhammed ATAK 1 & Safa ÜNAL 1 

 
 
Amaç: COVID-19pandemi sürecinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile 65 yaş ve üstü ile kronik 
hastalığı olanlar ve 20 yaş altı kişilerin taleplerinin karşılanması amacıyla ilçedeki kurum ve kuruluşların 
işbirliği ile Vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Bu çalışmada İstanbul’un bir ilçesinde COVID-
19pandemisi ile başlatılan kısıtlama sürecinde vatandaşlardan İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen taleplerin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup Mart-Temmuz, 2020 tarihleri arasında VEFA sosyal destek 
gruplarına yapılan ve karşılanan sağlıkla ilgili 1755 talep verisi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
İncelenen veriler; yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, evde genç yardımcı varlığı, kişilerin yardıma ihtiyaç 
duyduğu konu içeriklerinden oluşmaktadır.  Veriler SPSS V.21.0 programında analiz edilmiştir. Sayısal 
veriler; ortalama, standart sapma, kategorik veriler yüzde, oran olarak verilmiştir. Araştırmanın kurum 
izinleri alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya dahil olan 1755 kişinin %50,3’ü kadındır. Yaş ortalaması 62,69 ± 18,47 (Min:0, 
Mak:101, Medyan: 68,00)’dır. %63,2’si 65 yaş ve üstü, %32,1’i 21-64 yaş aralığındadır. %67,1’inde 
kronik bir hastalık yoktur.  Kişilerin başvuru talepleri sırasında %99,0’ı COVID-19tanısı almamıştır. 
%96,8’inin COVID-19ilişkili semptomu bulunmamaktadır. COVID-19numune talebinde bulunanlar 
%0,3’tür. Kişilerin talepleri değerlendirildiğinde %55,8’i reçete, ilaç raporu ve ilaçlarının temini, 
%33,7’si mevcut veya yeni gelişen şikayetleri sebebiyle muayene, %3,4’ü rutin takipleri için kan tetkiki, 
%1,1’i pansuman, enjeksiyon, serum, %1,0’ı maddi destek talebinde bulunmuştur.  65 yaş üstü kişilerin 
talepleri değerlendirildiğinde %56,93’ü reçete, ilaç, %34,14’ü muayene talebinde bulunmuştur. 20 yaş 
altı kişilerin talepleri değerlendirildiğinde ise %62,19 muayene talebinde, %29,26’sı ilaç raporu, temini 
talebinde bulunmuştur. Taleplerin tamamı; VEFA sosyal destek grupları ile işbirliği içinde  telefonla 
iletişim kurularak, evde sağlık hizmeti sunularak, hastaneye transfer edilerek, kişilerin ilaçları temin 
edilerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yönlendirilerek çözülmüştür.  
 
Sonuç: COVID-19pandemisi  ile birlikte tüm dünyada sosyal yaşam, sağlık ve ekonomi gibi birçok alan 
etkilenmiş ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili kısıtlılıklar da görülmüştür. Ülkemizde vatandaşların 
ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin bir kısmı VEFA çalışması kapsamında sunulmuştur. COVID-
19pandemisinin yönetiminde uygulanan yerel sağlık stratejilerinin, sosyal konularda da  kamu, sivil 
toplum ve özel kurumları işbirlikleri ile güçlendirilmesi oldukça önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler : COVID-19, vefa sosyal destek grupları, yerel uygulamalar, yerel işbirlikleri. 

 
1 Sağlık Bakanlığı, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü, İSTANBUL 
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MERSİN MUTFAĞINDA YER ALAN “BATIRIK” YEMEĞİNE YENİ 
NESİLLERİN BAKIŞ AÇISI 

Eda PARLAK 1 

 
 
Amaç: Mersin’de yöresel bir yiyecek olarak bilinen “Batırık” yemeğinin nesiller arası mirasının 
korunup korunmadığını tespit etmek ve nesilden nesile aktarılırken oluşan tarif farklılıklarını açığa 
çıkarmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya kökeni Mersin ili olan 18 yaş ve üzeri 142 kadın birey katılmıştır. “Batırık” 
yemeğinin nesilden nesile aktarılmasıyla ilgili çevrimiçi anket oluşturulmuş ve Ocak-Şubat 2021 
tarihleri arasında sosyal medya aracılığıyla duyurulmuş ve gönüllü katılım sağlanmıştır. Ankette, 
çalışmaya gönüllü olarak katılan bireylerin demografik özellikleri, Batırığın tarihçesi ile ilgili bilgileri, 
Batırık yapmasını bilme düzeyleri, Batırık tarifini nerden aldıkları ve tarifin nesilden nesile aktarılıp 
aktarılmadığı ile ilgili bilgileri, Batırık tüketim şekillerini, Batırık tüketim sıklıklarını içeren bilgiler 
sorgulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmada 142 katılımcının %42.3’ünü (n=60) 20-29 yaş aralığı, %29.6’sını (n=42) 30-39 
yaş aralığı oluşturmuştur. Katılımcıların % 72.3’ü (n=103) lisans mezunu, %40.1’i (n=57) öğrencilerden 
oluşmaktadır. Katılımcıların %73.9’u batırığın tarihçesini bilmediğini belirtirken; %71.8’i batırık 
yemeyi, %61.3’ü batırık yapmayı sevdiğini belirtmiştir. Katılımcıların %45.8’i (n=65) batırık yapmayı 
annelerinden öğrendiğini belirtmiştir. Batırık yapmayı bilenlerin sadece %19.7’si (n=28) tarife birebir 
uymamaktadır. Katılımcılardan %53.5’i (n=76) batırığı seyrek tükettiğini belirtmiştir. Batırık içerisine 
ince bulgur dışında konan malzemeler sorulduğunda; bu soruya cevap veren 111 katılımcının çoğu tahin 
(%72.1), biber salçası (%78.4), domates salçası (61.3), domates (%82), salatalık (%80.2), yerfıstığı 
(%89.2), susam (%81.1), maydanoz (%83.8), taze soğan (%59.5), limon suyu (%89.2), pul biber 
(%80.2), nar ekşisi (%60.9) koyduğunu belirtmiştir. Batırığı çoğu hem sulu hem köftesiyle (%58.9) 
sevdiğini ve çoğunlukla lahana ile tükettiklerini (%75) belirtmişlerdir. Batırık yemeğinin nesilden nesile 
aktarılıp aktarılmadığına bakıldığında; katılımcılardan 38’inin tarifi annesinden öğrendiği ve tarife 
birebir uyduğu; annelerinin de yine tarifi annelerinden öğrendiği ve tarife birebir uyduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Batırık gibi yöresel bir yemeğin yeni nesil tarafından çok sevilmesi ve yapılışının bilinmesine 
rağmen; yeni nesilde tüketim sıklığının az olduğu saptanmıştır. Batırık gibi yöresel bir yemeğin 3 nesil 
boyunca yapılması ve tarifinin birebir yeni nesile aktarılmasının sürdürülebilmesi için yeni neslin bu 
konuda ataları tarafından daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir.      

Anahtar Kelimeler : Yöresel Mutfak, Batırık, Mersin, Sürdürülebilirlik 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL 
AKTİVİTE DURUMUNUN ve YEME BOZUKLUĞU RİSKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Feride AYYILDIZ 1 & GÜLŞAH ŞAHİN1  
 
 
Amaç: Son dönemde ortaya çıkan SARS-CoV-2 (COVID-19), 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan 
şehrinde ortaya çıkmış olup dünya geneline yayılmıştır. Bu dönemde sosyal izolasyonun da etkisiyle 
bireylerin psikolojik durumları olumsuz etkilenebilmektedir. Bireylerin psikolojik durumları (kaygı, 
korku gibi) yeme davranışı ve fiziksel aktivite durumunu da olumsuz etkileyebilmektedir. Beslenme 
birçok hastalığın riskinin önlenmesi, hastalık sırasında semptomların azaltılmasında, hastalığın 
tedavisinde önemli olduğu düşünülmektedir. Üniversite öğrencileri pandemi döneminde uzaktan 
eğitimle online ders almak zorunda bir gruptur. Sosyal faaliyetlerin azalması, üniversite eğitiminin 
uzaktan takip edilmesi gibi birçok nedenden dolayı yeme davranışı ve fiziksel aktivite durumunun 
olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Bu çalışmada pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin 
fiziksel aktivite ve yeme bozukluğu riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bireylerin genel özellikleri, vücut ağırlıklar, fiziksel aktivite durumları ve yeme bozukluğu 
riskinin değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme online anket formuyla yapılmıştır. Katılımcıların vücut 
ağırlığı (kg) ve boy uzunluğu (cm) değerleri bireylerin beyanına dayanarak alınmıştır. Bireylerin BKİ 
değerleri, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Yeme bozukluğunun 
değerlendirilmesinde REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite 
durumunu değerlendirmek amacıyla fiziksel aktivite anketi kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 21.8±1.99 olan 362 üniversite öğrencisi (E:84 ve K:278) 
katılmıştır.  Pandemi döneminde bireylerin %89.5’i ailesiyle yaşamaktadır. Bu dönemde katılımcıların 
%17.7’si vitamin-mineral/besin desteği kullanmaktadır. Bu desteği alanların %40.6’sı multivitamin 
kullanırken, %25.0’i ise D vitamini kullanmaktadır. Çinko, probiyotik ve beta-glukan kullananların 
oranları ise birbirine eşittir (%4.7). Günde ortalama 3±2.43 ana öğün, 3±1.81 ara öğün tüketilmektedir. 
Bireylerin %33.’inin öğün atladığı ve öğün atlayan bireylerin en fazla öğle öğününü atladıkları (%40.9) 
görülmüştür. Bireylerin vücut ağırlığı ortalaması 62.9±13.30 kg iken BKİ ortalaması 22.2±1.3.59 
kg/m2’dir. Çalışmaya katılan bireylerin %66.6’sı normal vücut ağırlığına sahipken, %19.9’u pre-obez 
veya obezdir. Fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildiğinde, katılımcıların %42.8’i hareketsiz, 
%27.3’ü az hareketli sınıflamasında yer alırken %11.6’sı hareketli sınıflamasında yer almaktadır. 
Bireylerin %36.7’sinde yeme bozukluğu riskinin olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Pandemi dönemiyle yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumu üniversite öğrencilerini de 
etkilemiştir. Fiziksel aktivite düzeyleri düşük ve yeme bozukluğu riski yüksek olan bireylerin olması 
dikkat çekicidir. Bu dönemde sağlıklı yaşam tarzının benimsenip, fiziksel aktivite düzeyinin artırılması 
sadece pandemi süresince değil hayat boyunca sağlığın sürdürülebilirliği açısından son derece 
önemlidir.  

Anahtar Kelimeler : Pandemi, fiziksel aktivite, yeme bozukluğu. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE DİYETİSTEN VE DİYETİSYEN 
ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMEYE YÖNELİK 

ALIŞKANLIKLARININ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME MODELİ 
AKDENİZ DİYETİNE UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Ş. KARAÇİL ERMUMCU1 & Hülya KAMARLI ALTUN 1 &Nilgün SEREMET KÜRKLÜ1 

 
 
Amaç: Bu çalışmada pandemi döneminde diyetisyen ve diyetisyen adaylarının sürdürülebilir 
beslenmeye yönelik beslenme alışkanlıklarını ve sürdürülebilir beslenme modeli olan  Akdeniz diyetine 
uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmaya COVID-19vaka sayılarının ciddi artış gösterdiği Ocak-Şubat 2021 tarihleri 
arasında 18-54 yaş arasında olan 391 kadın ve 29 erkek olmak üzere toplamda 410 birey dahil edilmiştir. 
Bireylerin genel özellikleri, antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı ve boy uzunluğu), pandemi 
döneminde sürdürülebilir beslenmenin sağlanmasına yönelik yaptıkları uygulamalar, beslenme 
alışkanlıkları ve sürdürülebilir beslenme modeli olan Akdeniz diyetine uyumları web tabanlı anket 
formu ile sorgulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 22.1 ± 4.83 yıldır ve yarısından fazlasını kadınlar 
(% 92.9) oluşturmaktadır. Bireylerin yarıdan fazlası diyetisyen adayı olan öğrenciler (% 81.5) olup 
sadece % 18.5’i diyetisyendir. Pandemi döneminde sağlıklı beslendiğini düşünenlerin oranı % 56.8 iken, 
sürdürülebilir beslendiğini düşünenlerin oranı ise %52.0’dir. Bireylerin % 83.9’u besin seçimlerinin 
sürdürülebilir beslenmeyi etkilediğini belirtmiştir. Katılımcıların % 53.2’si sürdürülebilir beslenmenin 
sağlanmasında maliyetin artabileceğini bildirmiş olup % 55.4’ü pandemi döneminde beslenmeye 
ayırdıkları bütçenin arttığını belirtmiştir.  Bireylerin % 45.1’i sağlıklı ve yeterli miktarda besinin 
üretilmesini sürdürülebilir beslenmenin sağlanmasında en iyi uygulama olarak bildirmiştir. Bireylerin 
% 82.7’si Akdeniz tipi beslenme modelinin en sürdürülebilir beslenme modeli olduğunu belirtmişlerdir. 
Bireylerin pandemi döneminde Akdeniz diyetine uyumu değerlendirildiğinde % 77.3’ünün orta ve 
%19.0’nun yüksek düzeyde bu beslenme modeline uyum gösterdiği saptanmıştır.  

Sonuç: Diyetisyenlerin ve adaylarının almış oldukları eğitim, sürdürülebilir beslenmeye yönelik 
uygulamaların ve beslenme modellerinin yaşam tarzına dönüştürülmesinde önemli rol oynadığı 
görülmüştür. Toplumda sürdürülebilir yaşam ve beslenme konusunda farkındalığın artmasında 
diyetisyen adaylarına ve diyetisyenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Diyetisyen , sürdürülebilir beslenme, Akdeniz diyeti. 
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EVULATION of DIETITIAN AND DIETITIAN CANDIDATES' HABITS 
FOR SUSTAINABLE NUTRITION and SUSTAINABLE NUTRITION 

MODEL MEDITERRANEAN DIET DURING THE PANDEMIC PERIOD  

Merve Ş. KARAÇİL ERMUMCU1 & Hülya KAMARLI ALTUN 1 &Nilgün SEREMET KÜRKLÜ1 

 
 
Aim: It was aimed to evaluate the sustainable dietary habits of dietician and dietician candidates  during 
the pandemic period and compliance with sustainable diet model the Mediterranean diet in this study.  

Method: A total of 410 individuals (391 women and 29 men) aged between 18-54 were included in the 
study between January-February 2021, when the number of COVID-19cases increased 
significantly. The individuals' general characteristics, anthropometric measurements (body weight and 
height), practices to ensure sustainable nutrition, nutritional habits and compliance with a sustainable 
diet model the Mediterranean diet during pandemic period which were questioned with a web-based 
questionnaire.  

Results: The mean age of the individuals was  22.1 ± 4.83 years and more than half of them were women 
(92.9 %). More than half of the individuals were students (81.5 %)  and only 18.5 % of them were 
dieticians.While the rate of individuals who think that they have a healthy diet during the pandemic 
period was 56.8%, the rate of those who think that they have a sustainable diet was 52.0 %. 83.9 % of 
the individuals stated that food choices affect sustainable nutrition. More than half  of the participants 
(53.2 %) stated that the cost could increase in providing sustainable nutrition, and 55.4% of them stated 
that the budget allocated for nutrition during the pandemic period increased. 45.1% of the individuals 
reported the production of healthy and sufficient food as the best practice in providing sustainable 
nutrition. 82.7 % of the individuals stated that the Mediterranean diet is the most sustainable nutrition 
model. When the compliance of individuals with the Mediterranean diet during the pandemic period 
was evaluated, it was determined that 77.3 % of them adapted a medium and 19.0 % at a high level.  

Conclusion: It has been observed that the education that dieticians and their candidates received play 
an important role in the transformation of practices and dietary models for sustainable nutrition into a 
lifestyle. Dietician candidates and dieticians have great responsibilities in raising awareness about 
sustainable living and nutrition in the society. 

Keywords: Dietician,sustainable nutrition, Mediterranean diet. 
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KURUMSAL ŞİRKET ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BESLENME DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI  

Aslıhan ATAR 1 & Hilal Hızlı GÜLDEMİR2 

 
 
Amaç: Ekolojik sorunların artması sonucunda kurumsal şirketlerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları da 
hız kazanmıştır. Bu çalışma, kurumsal şirket çalışanlarının sürdürülebilir beslenme konusundaki tutum 
ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.   
 
Yöntem: Bu kesitsel çalışma İstanbul ilindeki kurumsal şirketlerde çalışan 18-65 yaş 
arası 408 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sürdürülebilir beslenme konusundaki 
davranışlarını değerlendirmek için bir literatür taramasıyla hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Dört 
bölümden oluşan anket, COVID-19pandemisi nedeniyle online bir 
platform aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi SPSS 22.0 programında yapılmış 
ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  
 
Bulgular: Çalışmaya katılanların 197’si (%48,3) kadın, 211’i (%51,7) erkek ve düzeylerine %71,6’sı 
lisans, %21,6’sı yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların kurumsal bir şirkette çalışma süresi ortalama 
2,1±1,1 yıldır. Günde 6 saat ve daha üzeri sürelerde masa başında oturarak çalışanlar katılımcıların 
%73’ünü oluşturmaktadır.   
Çalışmaya katılan bireylerin sürdürülebilir beslenme davranışları sıklık durumlarına göre 
değerlendirilmiştir. Katılımcılar ağırlıklı olarak yerel besinler tüketmeyi bazen (%56,4), mevsimine 
göre meyve ve sebze almayı sıklıkla (%52,5) yaptıklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılanların %35,8’i 
sıklıkla serbest dolaşan tavuk yumurtası tüketmekte ve %53,7’si bazen organik besinleri tercih 
etmektedir. Artan besinleri katılımcıların %39,2’si bazen ve %29,9’u sıklıkla değerlendirdiğini 
bildirmiştir. Katılımcıların %44,1’i sıklıkla ve %35’i hep ürünlerin etiketlerine dikkat etmektedir.  
Katılımcıların kurumsal bir şirkette çalışma sürelerine göre sürdürülebilir beslenme davranışları 
düzeyleri karşılaştırılmıştır. Kurumsal şirkette çalışma süresi ile sürdürülebilir beslenmeye uygun 
davranış ve uygulamaların arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05).  
 
Sonuç: Kurumsal şirketlerde sürdürülebilirlik ekonomik etkisinin yanı sıra çevresel ve sosyal etkilere 
de sahiptir. Kurumsal şirketlerde çalışma süresi arttıkça sürdürülebilir beslenmeye uygun davranışların 
daha fazla sergilendiği görülmüştür.   
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir beslenme, kurumsal sürdürülebilirlik . 
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RESEARCHING THE SUSTAINABLE DIETARY BEHAVIOR of 
CORPORATE COMPANY EMPLOYEES 

Aslıhan ATAR 1 & Hilal Hızlı GÜLDEMİR2 

 
 
Aim: As a result of the increase in ecological problems, sustainability studies in corporate companies 
that have also gained momentum. This study was conducted to evaluate the attitudes and behaviors of 
corporate company employees on a sustainable diet. 
 
Method: This cross-sectional study was conducted with 408 participants aged 18-65 working in 
corporate companies in the city of Istanbul. A questionnaire prepared with a literature review was 
applied to evaluate the behaviors of the participants on a sustainable diet. The questionnaire, consisting 
of four parts, was carried out through an online platform due to the COVID-19pandemic. The analysis 
of the data was made in the SPSS 22.0 programme and the statistical significance level was accepted as 
p <0.05.  
 
Results: Of those participating in the study, 197 (48.3%) are female, 211 (51.7%) are male and 71.6% 
have a bachelor's degree and 21.6% have a master's degree. The average working time of the participants 
in a corporate company is 2.1 ± 1.1 years. 73% of the participants are people who sit at a desk for 6 
hours or more a day.  Participants in the study were evaluated according to the frequency of applying 
sustainable dietary behaviors. Participants stated that they sometimes consume local foods (56.4%) and 
they often (52.5%) buy fruits and vegetables according to the season. 35.8% of the participants in the 
study frequently consume free-range chicken eggs and 53.7% of the participants sometimes prefer 
organic foods. 39.2% of the participants sometimes utilized leftovers and 29.9% of them frequently 
utilized. 44.1% of the participants often and 35% always read the labels of the products.  Sustainable 
dietary behaviors and food practices index levels of the participants were compared according to their 
working time in a corporate company. It was observed that there was a statistically significant 
relationship between working time in a corporate company and behaviors and practices suitable for 
sustainable diet (p <0.05).  
 
Conclusion: Corporate companies' sustainability has environmental and social impacts as well as 
economic impact. As the working time increased in corporate companies, more sustainable dietary 
behaviors were observed.  
 
Keywords: Nutrition, sustainability, sustainable diet, corporate sustainability  
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OTİZM  SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYUSAL 
BÜTÜNLEMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve BESLENMENİN ETKİSİ   

Sinem TEKİR1, Leyla KARAKAŞ¹, Fatma ÇELİK2, Meltem SOYLU2 
 
 
Amaç: Nörogelişimsel bir sağlık problemi olan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’nda davranış 
bozukluğu ve duyusal bütünleme problemleri ile bununla ilintili önemli beslenme sorunları 
görülmektedir. OSB’da,  duyusal entegrasyonu sağlamak amacı ile duyu bütünleme terapisi 
uygulanmakta olup, bu terapi sonucunda çocuklar, yemeklere karşı gösterdikleri hassasiyet ve seçici 
tutumlarını azaltabilmektedir.  Bu araştırmanın amacı, ailelere verilen beslenme danışmanlığının, duyu 
bütünleme terapi sürecine etkisini ve duyusal gelişimin sürdürülebilirliğine katkısını ortaya koymaktır. 
 
Yöntem: Bu müdahale çalışması, Kasım 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir 
rehabilitasyon merkezinde, 6-12 yaşlarında olan 24 OSB çocuk ve ailesi üzerinde, yürütülmüştür. 
Çalışmanın başında ve sonunda çocuklara yönelik Pediatride Nütrisyonel Değerlendirme Formu ve 
ailelere Dunn Duyu Profili Analiz Anketi uygulanmıştır. Çalışmada çocuklar iki gruba ayrılmış, birinci 
grupta yer alan 14 çocuk ve ailelerine sadece beslenme danışmanlığı verilirken (BD), ikinci grupta 
bulunan 12 çocuğa eş zamanlı olarak beslenme danışmanlığı ve duyu bütünleme terapisi uygulanmıştır 
(BD+DBD). Beslenme danışmanlığı ve duyu bütünleme terapisi ilk ayda her hafta, ikinci ayda on beş 
günde, üçüncü ve dördüncü ayda bir kez ve birer saat olacak şekilde planlanmıştır. Çalışmanın etik kurul 
izni, Biruni Üniversitesi’den 2018/21-06 nolu kurul onayı ile alınmış olup, 2018 yılında TÜBİTAK – 
2209A projesi tarafından desteklenmiştir. 
  
Bulgular: Çalışmanın başlangıcında 13 çocuk(%50) hiç konuşamazken, çalışmanın sonunda bu sayı 
azalarak 8 çocuğa (%30,8) inmiştir. Konuşmaya başlayan toplam beş çocuktan üçü BD grubundadır. 
Çalışmanın başlangıcında BD+DBD grubunda, 13 çocuk (%50) akran ilişkisi bazında ilişki 
kuramazken, dört ayın sonunda bu 11 çocuğa (%44) inmiştir. OBS’li çocukların besinleri reddetme 
sıklığı yüksek olup her çocuk için değişkenlik göstermektedir. En çok reddedilen besin süt olup, işlenmiş 
et ürünleri, beyaz ekmek ve cips tüketimi yaygındır. DBD+BD’deki çocukların %71,4’si, BD’deki 
çocukların ise %58,4’ü sütü hiç tüketmezken;  DBD+BD’daki çocukların %57,1’i, BD’deki çocukların 
ise %33,3’ü yoğurdu her gün tüketmektedir. Benzer şekilde DBD+BD’deki çocuklarda peynir ve 
yumurta tüketimi de daha fazladır (sırasıyla %85, %42,8). BD grubunda her gün yeşil sebzeler ve 
turunçgil tüketilmezken DBD+BD’deki çocukların %14,2’i bu besinleri her gün tüketmeye başlamıştır. 
  
Sonuç: OSB’li çocuklarda duyu bütünlüğü eğitimi ile birlikte çocuklara ve ailelere verilen beslenme 
danışmanlığı, konuşma problemi, akran ilişkisi ve besin tüketimini daha olumlu yönde 
etkilemiştir.  OBS’li çocuklara ve ailelerine yönelik yapılan beslenme danışmanlığı duyusal 
bütünlemenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, duyu bütünleme tedavisi, beslenme eğitimi, pediatride 
beslenme değerlendirmesi, Dunn duyusal profil analizi. 
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SUSTAINABILITY of SENSORY INTEGRATION and IMPACT of 
NUTRITION in CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER  

Sinem TEKİR1, Leyla KARAKAŞ¹, Fatma ÇELİK2, Meltem SOYLU2 
 
 
Aim: In Autism Spectrum Disorder (ASD), which is a neurodevelopmental health problem, behavioral 
disorders and sensory integration problems and related important nutritional problems are seen. In ASD, 
sensory integration therapy is applied in order to provide sensory integration, and as a result of this 
therapy, children can reduce their sensitivity and selective attitude towards food. The aim of this study 
is to reveal the effect of nutritional counseling given to families on the sensory integration therapy 
process and its contribution to the sustainability of sensory development. 
  
Method: This intervention study was conducted between November 2018 and February 2019 in a 
private rehabilitation center in Istanbul, on 24 ASD children aged 6-12 and their families. The 
Nutritional Assessment Form in Pediatrics for children and Dunn's Sensory Profile Analysis 
Questionnaire were applied to the families at the beginning and end of the study. In the study, children 
were divided into two groups, while 14 children in the first group and their families were given only 
nutritional counseling (NC), nutritional counseling and sensory integration therapy were simultaneously 
applied to 12 children in the second group (NC + SIT). Nutritional counseling and sensory integration 
therapy were planned every week in the first month, fifteen days in the second month, once in the third 
and fourth months and one hour each. The approval of the ethics committee of the study was oBDained 
from Biruni University with the board approval number 2018 / 21-06 and was supported by the 
TUBITAK - 2209A project in 2018. 
  
Results: While 13 children (50%) could not speak at the beginning of the study, this number decreased 
to 8 children (30.8%) at the end of the study. Three of the five children who started talking are in the 
NC group. At the beginning of the study, 13 children (50%) in the NC + SIT group could not establish 
a relationship on the basis of peer relationship, but at the end of four months this decreased to 11 children 
(44%). Children with OBS have a high frequency of refusing food, and it varies for each child. The most 
rejected food is milk, and consumption of processed meat products, white bread and chips is common. 
While 71.4% of children in NC + SIT and 58.4% of children in NC do not consume milk at all; 57.1% 
of children in NC + SIT and 33.3% of children in NC consume yogurt every day. Similarly, cheese and 
egg consumption is higher in children in NC + SIT (85%, 42.8%, respectively). While there is no 
consumption of green vegetables and citrus fruits every day in the NC group, 14.2% of the children in 
NC + SIT have started to consume these foods every day. 
  
Conclusion: Nutritional counseling given to children and families together with sensory integrity 
training in children with ASD has had a more positive effect on speech problems, peer relationships and 
food consumption. Nutritional counseling for children with OBS and their families can contribute to the 
sustainability of sensory integration. 
  
Keywords: Autism spectrum disorder, sensory integration therapy, nutritional education, 
nutritional assessment in pediatrics, Dunn sensory profile analysis. 
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