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Okul öncesi kız ve erkek çocukların ayak basınç 
dağılımları, ayakkabı uygunluğu ve kaba motor 
gelişimleri açısından incelenmesi: pilot çalışma 

 

K. Merve Karatel1, Zeynep İrem Bulut1, Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1, Yavuz Yakut1 
 

 

Amaç: Bu çalışma, okul öncesi kız ve erkek çocuklarda ayak basınç dağılımını, ayakkabı uygunluğunu ve kaba motor gelişimi 
incelemek amacıyla planlandı. 
Yöntem: Çalışmaya, Gaziantep ilinde bulunan bir anaokuluna devam eden, yaşları 4-6 yıl arasında değişen 40 sağlıklı çocuk 
dahil edildi. Ayak basınç dağılımları, çocuklar ayakta rahat pozisyondayken, “Esco Scan” cihazı kullanılarak, statik şekilde 
ölçüldü. Bu ölçüm sonucunda her iki ayağın toplam temas alanının sağ, sol, ön ve arka ayağa olan yüzdelik oranı kaydedildi. 
Çocukların anaokulunda giydiği ayakkabıların uygunluğu Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildi. Çocuklardaki kaba 
motor gelişimleri değerlendirmek için, Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanıldı. Her çocuğun testten aldığı uyarı ve gecikme 
madde sayısı kaydedildi. 
Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, Denver II Gelişimsel Tarama Testi’ nin kaba motor gelişimi bölümünden alınan 
skor ile ayakkabı uygunluğu ve ayak basınç dağılımları arasında ilişki gözlenmedi (p>0,05). Kız çocuklarının ayakkabı uygunluğu 
toplam puanının erkeklere göre düşük olduğu saptandı (p<0,05). 
Sonuç: Yapılan bu pilot çalışma sonucunda; denge, genel koordinasyon yeteneği, zıplama ve sıçrama becerisi gibi büyük kas 
gruplarının katılımını içeren kaba motor gelişim değerlendirmesinde kullandığımız, Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile birlikte 
dengeyi ayrıntılı inceleyen bir değerlendirmenin kullanılmasının daha iyi olacağı görüşündeyiz. Ayak basınç dağılımlarının 
dinamik şekilde de ölçüldüğü ve çocukların dış ortamda giydikleri ayakkabıların uygunluğunun da değerlendirildiği başka 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi çocuklar, ayak, çocuk gelişimi, motor beceriler 

Investigation of preschool girls and boys in terms of foot pressure distributions, 
footwear suitability and gross motor development: pilot study 
Purpose: This study was planned to invastigate the foot pressure distribution, footwear suitability and gross motor development 
in preschool boys and girls. 
Methods: 40 healthy children aged 4-6 years continuing a preschool in Gaziantep were included in the study. Foot pressure 
distributions were measured statically by ‘’Esco Scan” device while the children were in a relaxed standing position. The rate of 
right, left, anterior and posterior feet contact area to total feet contact area was recorded. The suitability of the footwear worn 
by the children in the preschool evaluated by the Footwear Assesment Score. Denver II Developmental Screening Test was 
used for assesment of gross motor development. The number of caution and delay items was recorded. 
Results: As a result of the study; there was no relationship between the score obtained from the gross motor development 
section of Denver II Test, total score obtained from the Footwear Assessment Score and foot pressure distributions (p> 0.05). 
The total score of footwear suitability of girls was lower than that of boys (p <0.05). 
Conclusion: As a result of this pilot study; we believe that it would be better to use an assesment examines the balance detailed 
together with the Denver II Test, which is used in the assesment of gross motor development including the participation of 
large muscle groups such as balance, general coordination ability, jumping and splash skills. Further studies are needed which 
measure pressure distribution dynamically and also assess the suitability of outdoor footwear. 
Keywords: Preschool children, foot, child development, motor skills 
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kul öncesi dönemin dahil olduğu erken çocukluk dönemi, temel hareket becerilerinin 

kazanıldığı önemli bir dönemdir [1]. Temel hareket becerilerinden olan kaba motor beceriler, 

fonksiyonel aktivitelerin, oyun ve sosyalleşmenin temelini oluşturduğu ve daha büyük 

yaşlardaki çocuklarda spor ve yeterlik için gerekli olan kompleks hareket becerilerini desteklediği için 

çocuk gelişimi için temel özelliktedir [2]. Geleneksel oyunlar yerine bilgisayar başında oynanan 

oyunlar, oyun alanlarının sınırlı oluşu, ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları gibi sebepler çocukların 

kaba motor beceri gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir [3]. 

Çocuğun gelişiminde ilk 6 yaştaki ayak gelişiminin önemi göz önüne alındığında, erken 

çocukluk döneminde ayağın takibi de önem kazanmaktadır [4]. Ayağın basınç değerlerinin ölçülmesi 

için çeşitli pedobarografi cihazları kullanılmaktadır [5]. Pedobarografik ölçüm, statik ve dinamik 

olarak ayak taban basınçlarının ölçümünü yapan, ayak hastalıklarının tanı ve tedavisinde 

kullanılabilecek objektif ve fonksiyonel bir yöntemdir. Ayağın statik pedobarografik 

değerlendirmesinde 6 bölgeden (arka ayak, orta ayak, ön ayağın iç-orta-yan tarafı ve parmaklar) 

maksimal basınç ölçümleri, ön ve arka ayaktaki maksimal basınç değerleri, ayaktaki toplam basınç, 

toplam basıncın ayağın ön/arka bölümüne düşen yüzdeleri, toplam temas alanı ve toplam temas 

alanının ön ve arka ayağa yüzdelik paylaşım değerleri elde edilir [6,7]. 

4-6 yaşları arasındaki bu çocuklar anaokuluna başladıklarında fiziksel ve sportif aktiviteleri 

de artmaya başlar [8]. Bu aktivitelerin çoğu iç ortamda gerçekleşmektedir. Bu yaşlardaki çocuklar 

koordineli hareketler ve yürüme, koşma, tırmanma gibi aktiviteleri kolaylıkla başarabilirler. Bu 

durum ayağa farklı formda stresler yüklenmesine sebep olur [9]. Ayakkabı, zemin ile ayak arasındaki 

ara yüzdür ve yer reaksiyonlarının vücuda ayak aracılığı ile aktarılmasında rol alır. Çalışmalar 

göstermiştir ki, ayakkabı alt ekstremite hareketlerini modifiye ederek, motor ve sensori uyarıları 

ayağa ileterek çocukların yürüyüşünü etkileyen en önemli eksternal faktördür [10]. Çocukluk yaşında 

tercih edilen ayakkabılar küçük veya biyomekaniksel olarak uygun değilse, akut bir işaret olmasa bile 

çocuğun ayağı ve dolayısıyla vücudu bu durumdan etkilenir [8]. Küçük ve ayağa uygun olmayan 

ayakkabı kullanımı ayak deformitelerine ve dolayısıyla vücutta biyomekaniksel sorunlara yol 

açmaktadır [11,12]. Ayakkabı zemin ile sürtünmeyi sağlayarak düşmeleri önlemeli, ayağı stabil 

tutmalı, yerden gelen kuvvetlerin iletimini sağlamalı, meydana gelebilecek yaralanmalar ve 

deformitelerden ayağı korumalıdır [13]. Ayak ve ayakkabının uyumlu olduğunu gösteren en önemli 

parametreler, ayakkabının ayağa uygun uzunlukta, genişlikte ve yükseklikte olmasıdır [14]. Ayak 

bileğini kavrayan, fort desteği yeterli sertlikte olan, iç desteği olmayan, hafif ayakkabılar uygun 

özelliklidir [15,16]. Bu yaştaki çocuklar için en uygun ayakkabı tüm bu özellikleri sağlayan spor 

ayakkabılardır [9]. Bağcıklı ayakkabılar ayağa göre ayarlanabildiği için ayaktan çıkmaları önlemek 

amacıyla önerilebilir. Ancak okul öncesi çocuklarda kullanım kolaylığı açısından velkrolu ayakkabılar 

da tercih edilebilir. Çocuklukta ayak daha fazla sıvı kaybeder, bu nedenle ayakkabıda kullanılan 

materyal nemi absorbe eden ve dışarı atabilecek yapıda olmalıdır [17].   

Okul öncesi dönemdeki çocukların bütün gün anaokulunda giydikleri ayakkabıların ve ayak 

basınç dağılım durumlarının çocuğun kaba motor gelişimi ile olan ilişkisini incelemek amacıyla 

planlanan çalışmanın hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Okul öncesi çocukların ayak basınç dağılımları ve ayakkabı uygunluklarının kaba motor gelişim 

ile ilişkisi vardır. 

H2: Okul öncesi çocukların ayak basınç dağılımları, ayakkabı uygunlukları ve kaba motor gelişimleri 

arasında cinsiyet açısından fark vardır. 

 
YÖNTEM 

 
Çalışmanın yapılabilmesi için, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 09.04.2019 tarihinde 2019/33 karar numaralı onay alındı. 

Çalışmaya katılan çocukların ailelerine bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldı.  

Çalışmaya Gaziantep ilinde bulunan bir anaokuluna devam eden, yaşları 4-6 yıl arasında değişen 

40 sağlıklı çocuk dahil edildi. Değerlendirmeler, çocukların anaokulunda alışık oldukları oyun 

alanında, öğretmenleri gözetiminde yapıldı. Çocukların cinsiyet, yaş (gün/ay/yıl), boy uzunluğu (cm), 

O 
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vücut ağırlığı (kg) ve vücut kütle indeksi (kg/m2) kaydedildi. Ayak basınç dağılımları, ayakkabı 

uygunlukları ve kaba motor gelişimleri değerlendirildi. 

Ayak Basınç Dağılımının İncelenmesi 

Bireylerin ayak basınç dağılımları statik şekilde ölçüldü. Ölçümler için Ottobock Esco Scan cihazı 

ve ‘’Presto-Scan, Class I Rule 1, per MDD 93/42/EEC Annex IX, USA’’ yazılımı kullanıldı (Şekil 1). 

Statik ölçüm, çocuk ayakta rahat pozisyonda, karşıda sabit bir noktaya bakarken yapıldı. Bu 

değerlendirme ile, her iki ayağın toplam temas alanının sağ, sol, ön ve arka ayağa olan yüzdelik oranı 

ölçüldü (Şekil 2). 

  
Şekil 1. Ayak basınç dağılımlarının incelenmesi 

 
Şekil 2. Ayak basınç analizi 

Ayakkabı Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Çocukların anaokulunda giydikleri ayakkabıların uygunluğu, Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği ile 

değerlendirildi [18]. Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği, ayakkabının malzemesi, bükülme noktası, topuk 

yüksekliği, taban materyali, genişliği, uzunluğu, modeli ve yıpranması ile ilgili değerlendirmeleri 

içermektedir. Toplam puanı 15 olan ölçekte, alınan skor arttıkça ayakkabının uygunluğu da 

artmaktadır. Ayakkabının stabilitesi hakkında fikir veren fort desteği ve iç destek varlığı ayakkabının 

uygunluğunu belirleyen önemli bir kriter olduğu gerekçesi ile ölçek maddeleri arasında olmamasına 

rağmen araştırmamıza eklendi. Fort desteğini değerlendirirken, ayakkabının arka kısmının 
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uygulanan basınç ile eğilme derecesine göre azalan bir puanlama uygulandı. İç destek 

değerlendirirken iç destek varsa 0, yoksa 1 puan verildi. Ayakkabı uygunluğu, toplam puan göz önüne 

alınarak değerlendirildi. 

Kaba Motor Gelişim Değerlendirilmesi 

Çocukların kaba motor gelişimlerini değerlendirmek için Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin 

(Denver II) kaba motor gelişimi bölümü kullanıldı (Şekil 3). Bu test 0-6 yaş çocukların yaşına uygun 

becerileri değerlendirerek, çocuğun gelişimi konusunda bilgi vermek için dünya genelinde 

kullanılmaktadır. Testin Türkiye standardizasyonu yapılmıştır. Kişisel-sosyal gelişim, ince motor-

uyumsal gelişim, dil gelişimi ve kaba motor gelişim olmak üzere 4 alan ve 134 maddesi bulunmaktadır 

[19,20]. 

 
Şekil 3. Denver II’ nin uygulanışı 

Kaba motor gelişimi değerlendirilecek olan çocuğun yaşı, gün/ay/yıl şeklinde kaydedilerek, testin 

yapıldığı günden çıkarılarak hesaplama yapıldı ve test formu üzerine çocuğun yaş çizgisi çizildi. 

Çizilen yaş çizgisine göre belirlenen maddeler değerlendirilerek, her çocuk için uyarı ve gecikme 

maddeleri kaydedildi. 

 İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler, Windows tabanlı SPSS 23.0 (SPSS Inc, Armonk, ABD) programı 

kullanılarak yapıldı. Yapılan istatistiklerde p değeri 0,05 olarak alındı. Ayak basınç dağılımları ve 

ayakkabı uygunluğunun kaba motor gelişim ile ilişkisini incelemek için Spearman Korelasyon Analizi 

kullanıldı. Ayrıca çocukların değerlendirme skorlarını cinsiyetlere göre karşılaştırmak için Mann-

Whitney U Testi uygulandı. 

 
BULGULAR 

 
Çalışmaya katılan çocukların, 18’i kız (%45), 22’si erkekti (%55). Çocukların demografik 

özellikleri Tablo 1’ de gösterildi. Çocuklar dominantlık açısından incelendiğinde, 33 tanesinin sağ, 7 

tanesinin ise sol tarafının dominant olduğu gözlendi. 

Çalışmaya katılan çocukların Denver II, ayakkabı uygunluğu ve ayak basınç dağılımları ile ilgili 

skorları Tablo 2’ de verildi.  
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Tablo 1. Çocukların demografik özellikleri 

 X±SD      N=40 

Yaş (yıl) 4,7±0,5 

Boy uzunluğu  (cm) 102,2±5,5 

Vücut ağırlığı (kg) 20,5±3,6 

Vücut kütle indeksi (kg/m2) 19,5±2,5 

X: Ortalama, SD: Standart sapma 

 

Tablo 2. Değerlendirmelerin skor dağılımları 

 X±SD 

Kaba motor skoru 0,7±1,4 

Ayakkabı uygunluğu 12,3± 3,2 

Sağ ayak yüzde dağılımı 48,9± 7,0 

Sol ayak yüzde dağılımı 51,0± 7,0 

Sağ arka ayak yüzde dağılımı 63,6± 9,1 

Sol arka ayak yüzde dağılımı 62,0± 9,0 

Sağ ön ayak yüzde dağılımı 36,3± 9,1 

Sol ön ayak yüzde dağılımı 37,9± 9,0 
X: Ortalama, SD: Standart sapma 

 

Denver II’ nin kaba motor gelişimi bölümünden alınan uyarı ve gecikme madde sayıları toplamı 

ile ayakkabı uygunluğu ve ayak basınç dağılımları arasında ilişki gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 3). 

Tablo 3. Değerlendirme skorlarının kaba motor gelişimi ile ilişkisi 

* Kaba Motor Gelişimi 

r p 

Ayakkabı uygunluğu -0,129 0,426 

Sağ ayak yüzde dağılımı -0,103 0,529 

Sol ayak yüzde dağılımı 0,103 0,529 

Sağ arka ayak yüzde dağılımı -0,225 0,162 

Sol arka ayak yüzde dağılımı -0,308 0,053 

Sağ ön ayak yüzde dağılımı 0,225 0,162 

Sol ön ayak yüzde dağılımı 0,308 0,053 
*Spearman Korelasyon Analizi 

 

Kaba motor gelişimi, ayakkabı uygunluğu ve ayak basınç dağılımı skorlarının kız ve erkek 

çocuklarda karşılaştırılması Tablo 4‘de gösterildi. Kız çocuklarının ayakkabı uygunluk puanı, 

erkeklerinkinden düşük çıktı. 

TARTIŞMA 
 
Okul öncesi çocuklarda kaba motor gelişimi ile anaokulunda giyilen ayakkabıların uygunluğunun 

ve ayak basınç dağılımlarının incelendiği çalışmada, kaba motor gelişim ile ayakkabı uygunluğu ve 

ayak basınç dağılımları arasında ilişki gözlenmedi. Çalışmaya katılan kız ve erkek çocukların 

ayakkabı değerlendirme ölçeğinden aldıkları skor karşılaştırıldığında, kız çocukların ayakkabı 

uygunluklarının erkek çocuklarına göre daha düşük olduğu görüldü.  

Gelişim taramasının, motor gelişiminde gecikme olan anaokulu çocuklarını tanımlamak için ve 

rutin tıbbi bakımın bir parçası olarak sıklıkla kullanılması gerekmektedir [21]. Erken çocukluk 

döneminde çocukların %5-%16’sında gelişimsel gecikmenin görüldüğü belirtilmektedir. Bunların 

yaklaşık %30-%50’si okul yaşından önce fark edilememekte ve müdahale edilmemektedir [22,23]. 

Kentleşme ve teknolojik çağın getirdikleri, sedanter yaşam biçimi, çocuklar için oyun alanlarının 
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sınırlı oluşu gibi nedenler, çocukların motor gelişimlerini desteklemek için gerekli olan deneyimleri 

yeterli ölçüde yaşamalarını engelliyor olabilir. Fiziksel aktiviteye katılımın önündeki bir engel de, 

çocukların ayaklarının yapısı ve işlevidir. Mickle vd. anaokulu çocukları ile yaptığı çalışmada, yürüme 

sırasında oluşan zirve plantar basınçların, okul öncesi çağdaki çocuklarda fiziksel aktivite 

davranışları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Anaokulu çocuklarının sedanter davranışının bir sebebi 

de budur. Bu durum yüksek plantar basınçların ayak ağrılarına ve rahatsızlıklara yol açabileceği 

düşünülerek tahmin edilmiştir [24]. Phethean vd. 4-7 yaş çocuklar ile yaptığı çalışmada, plantar 

basınç zaman entegrali ve zirve plantar basınçlarda kız ve erkekler arasında fark görmemişlerdir [25]. 

Yaptığımız çalışmada da, ayak basınç dağılımlarında kız ve erkek çocuklar arasında fark görülmedi. 

Fiziksel aktiviteye katılımı yani motor beceri deneyim imkanını engellememesi adına anaokulu 

çocuklarının gelişim taramalarıyla birlikte ayak değerlendirmesi ve ayakkabı uygunluğu 

değerlendirmesi de göz ardı edilmemelidir. 

Tablo 4. Değerlendirme skorlarının kız ve erkek çocuklarda karşılaştırılması 

 Kız 

X±SD 

Erkek 

X±SD 

Mann-Whitney U 

z p 

Kaba motor 

gelişimi 

0,5±1,4 0,9±1,4 -1,670 0,095 

Ayakkabı 

uygunluğu 

10,9±3,0 13,4±2,9 -2,463 0,014* 

Sağ ayak yüzde 

dağılımı 

49,9±8,3 48,1±5,8 -0,750 0,453 

Sol ayak yüzde 

dağılımı 

50,0±8,3 51,8±5,8 -0,750 0,453 

Sağ arka ayak 

yüzde dağılımı 

63,8±8,2 63,4±10,0 -0,463 0,643 

Sol arka ayak 

yüzde dağılımı 

60,8±9,3 63,0±8,8 -0,667 0,505 

Sağ ön ayak yüzde 

dağılımı 

36,1±8,2 36,5±10,0 -0,463 0,643 

Sol ön ayak yüzde 

dağılımı 

39,1±9,3 37,0±8,8 -0,667 0,505 

X: Ortalama, SD: Standart sapma, *:p<0,05 

Ayakkabı tercih edilirken, aileler ve çocuklar sıklıkla kozmetik eğilimler göstermekte ve 

ayakkabının fonksiyonel özelliklere sahip olması gerekliliği arka plana atılmaktadır [13]. 

Çalışmamızdaki sonuçlarda da, özellikle kız çocuklarının kullandıkları ayakkabıların seçiminde 

ayakkabının biyomekaniksel özellikleri yerine fiziksel özellikleri ön planda tutulduğu gözlendi. Bu 

durumun, kız çocukların ayakkabı tercihinde estetik görünüme daha fazla önem vermelerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle hem uygun parametrelere sahip, hem de çocukların 

estetik anlayışına hitap eden ayakkabı çeşitliliğinin arttırılması gerekmektedir.  

Okul öncesi dönemdeki çocuklar, günlerinin büyük kısmını kapsayan anaokullarında uygun 

ayakkabı kullanımı yerine, stabilitesi yetersiz, uygun boyutlarda olmayan, aşınmış ve gerekli desteği 

sağlamayı bırakmış, yanlış malzeme kullanılarak yapılmış olan panduf, terlik ve sandalet gibi 

ayakkabılar kullanmaktadırlar [9] (Şekil 4). Aynı zamanda birçok aile çocuğun ayak büyüme hızını 

göz ardı etmekte ve çocuk ayak boyutundan daha küçük ayakkabı kullanmaktadır. Erken yaşlarda 

başlayan yanlış ayakkabı kullanma alışkanlığı, akut bulgu vermese bile ileride postüral ve denge 

yönünden problemlere yol açabileceği için, fizyoterapistlerin düzenli aralıklar ile anaokullarında ayak 

ve ayakkabı uygunluk taraması yapması önem arz etmektedir. Ayrıca ayakkabının fonksiyonu, çocuk 

gelişimindeki önemi ve doğru ayakkabının sahip olması gereken özellikler ailelere açıklanmalıdır.  
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Şekil 4. Anaokulunda giyilen uygun olmayan ayakkabı örneği 

 
Çalışmanın Limitasyonları 

Denge, genel koordinasyon yeteneği, zıplama ve sıçrama becerisi gibi büyük kas gruplarının 

katılımını içeren kaba motor gelişim değerlendirmesinde kullandığımız Denver II ile birlikte dengeyi 

ayrıntılı inceleyen başka bir yöntem kullanılabilirdi. 

Çocukların dış ortamda giydikleri ayakkabıları değerlendirmeye almamamız sonuç verilerimizi 

etkilemiş olabilir. 

Ayak basınç dağılımını statik ölçüm ile yaptığımız halde kaba motor gelişimi değerlendirmesinde 

dinamik aktiviteler de yer almaktaydı. Çocukların ayak basınç dağılımlarını dinamik olarak 

ölçmememiz diğer limitasyonumuzdu. 

 
 

Teşekkür: Yok. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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Özet: Bu çalışma Ocak-Mayıs 2018 tarihleri arasında Gaziantep il merkezindeki dört kamu hastanesinde, hastane 
yemekhanesinde yemek yiyen toplam 575 hastane personeline verilen taşımalı yemek hizmetinin toplu beslenme 
sistemleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Yemeklerin beğeni kriterlerinin dağılımına bakıldığında; 
bireyler sırasıyla yemeklerin kıvamını, görüntüsünü, sıcaklığını, pişme oranını, kokusunu, yeterli ve dengeli beslenme 
açısından elverişliliğini ve ekmeğin kalitesini orta düzeyde beğenmiştir. Çok kötü değerlendirilen seçenekler ise 
yemeklerin yağ oranı ile yemeklerin uyumu olmuştur. En yüksek beğeni oranı ise; yemek miktarının yeterliliğinin iyi 
olarak değerlendirilmesinde görülmüştür. Yemekhanelerin fiziki özelliklerinden havalandırmanın çok kötü olarak 
değerlendirildiği, hastanede yemek kokusundan şikâyetin de yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Taşımalı yemek 
hizmeti verilen kurumlarda bireyler yemekhane genel temizliğini ve yemek takımlarının temizliğini orta düzeyde 
değerlendirirken, yemekhane personelinin temizliğini iyi olarak değerlendirmişlerdir. Benzer şekilde yemekhane 
personelinin servis sırasındaki tutum ve davranışı da iyi olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; hastaneler arası 
değerlendirmede de yemeklerin yağ oranı hepsinde çok kötü olarak değerlendirilirken, yemek miktarının yeterliliği iyi 
olarak değerlendirilmiş ve değerlendirmelerde anlamlı bir fark bulunmuştur (p≤0,05). Memnuniyet oranının artırılması 
için iyileştirici önlemler alınmalıdır. 
Anahtar kelimeler: toplu beslenme, yemek hizmeti, memnuniyet, hastane, hijyen. 
 

Evaluation of transported food services provided in Gaziantep public hospitals 
Summary: This study was carried out in January-May 2018 for the purpose of evaluating the the transported food 
service to 575 hospital staff at the four public hospitals in Gaziantep. When the distribution of taste criteria is examined; 
individuals liked moderately the consistency, appearance, temperature, cooking rate, smell, convenience of adequate 
and balanced nutrition and quality of bread. The poorly evaluated options were the fat content of the meals and the 
harmony of the meals. The highest likelihood ratio is; the amount of food adequacy was seen to be good evaluation. 
The physical characteristics of the dining hall were considered to be poorly ventilated and the smell of food in the 
hospital was found to be high. In the institutions providing transported catering services, individuals evaluated the 
general cleanliness of the cafeteria and the cleanliness of the dinner sets at a moderate level, and evaluated the cleanliness 
of the cafeteria staff, and behavior of the cafeteria staff as good. As a result; When the results collected from the 
hospitals where the research was carried out are analyzed, the fat percentage in the food is considered very bad in all of 
the hospitals whereas the food being sufficient and satisfactory resulted in being good and a significant difference was 
found (p≤0,05). Improvement measures should be taken to increase the satisfaction rate. 
Keywords: bulk nutrition, food service, satisfaction, hospital, hygiene 
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oplu beslenme, insanların ev dışında bir arada bu hizmeti veren kuruluşlar tarafından sunulan 

yiyeceklerle beslenmesi olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren kuruluşlara ‘toplu beslenme 

yapılan kuruluşlar’ veya ‘toplu beslenme sistemleri’ (TBS) olarak adlandırılmaktadır. Toplu 

beslenme hizmeti (TBH) veren kamusal nitelikli kuruluşlar arasında hastaneler önemli bir yere sahip 

olup toplu beslenme hizmetinin doğru ve kaliteli bir şekilde yapılması çok önemlidir [1-3]. TBS; menü 

planlama, satın alma, depolama, hazırlama, pişirme ve servis/sunum aşamalarından oluşur. Bu 

aşamalarda besin değerinde kayıp olmadan, hijyenik ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretim 

gerçekleştirilip; tüketiciye sunulmalıdır [4-8]. Personelin sağlıklı beslenebilmesi için kaliteli bir 

yemek hizmetinden faydalanması gerekmektedir. Sunulan yemek hizmetinin kalitesi personelin 

yemek hizmeti açısından memnuniyetiyle ilişkilidir [9]. Hastane personelinin fizyolojik, duyusal, 

bilişsel durumu,  yemekhane fiziki şartları, ulaşılabilirlik, servis personeli, servis süresi, hijyen vb. 

etmenler yiyecek seçimini ve beğenisini etkilemektedir [10]. Servis edilen yemeklerin uyumu, 

görüntüsü, sıcaklığı, miktarı, kokusu, pişme oranı, sulu olup olmaması, yağ oranı ve servis edilen 

ekmeğin kalitesi, hizmetin servisi, hijyen kurallarına uyulması memnuniyeti etkileyen etmenler 

arasındadır [11-15]. 

 
YÖNTEM 

 
Araştırma Gaziantep il merkezinde bulunan 4 kamu hastanesinde yürütülmüş, Ocak – Mayıs 

2018 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Hastane yemekhanesinde yemek yiyen 575 hastane 

personeli araştırmaya katılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile 30 soruluk ‘’Tüketici Memnuniyet 

Anketi’’ uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular da 

bulunmaktadır. Yemekhanenin fiziki özellikleri ile ilgili beğeni düzeyleri puanlandırılmış; çok kötü 1, 

kötü 2, 0rta 3, iyi 4 ve çok iyi 5 puan olarak kabul edilen likert tipi ölçeklendirme ile 

derecelendirilmiştir. Ankette yemekhane kuyruğunda bekleme süresi ve hastane dışında başka toplu 

beslenme hizmeti veren yerlerden yemek yeme sıklığı da sorulmuştur. Ankette; yemekhane 

personelinin sayısal yeterliliği, tutum, davranışı ve hijyeni, yemekhanenin genel hijyeni ve yemek 

servisinde kullanılan takımların hijyeni ile ilgili değerlendirmeleri yapılmıştır. Son olarak ankette 

yemeklerin sübjektif özelliklerinin bireysel değerlendirilmesine de yer verilmiştir. Araştırmadaki 

istatistiksel değerlendirmelerde SPSS v22.0 kullanılmıştır. Testler 0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  

 
BULGULAR 

 
Gaziantep ili kamu hastanelerinde TBS’den faydalanan hastane personelinin taşımalı yemek 

hizmetinden memnuniyet durumları ve hizmet kalitesini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın 

sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi; bireylerin çoğu (%67,5) yemeklerin yağ miktarından duydukları 

memnuniyeti kötü (%32,5) ve çok kötü (%35,0) olarak belirtmiştir. Porsiyon miktarı yönünden 

yemekler toplamda %61.0 olarak çok kötü (%23.0) ve kötü (%38.0) olarak bulunmuştur. Yeterli ve 

dengeli beslenmeyi sağlamada ise kötü (%33,0) ve çok kötü (%16,0) olarak değerlendirenlerin oranı 

yarıya yakın olup toplamda %49,0 olarak saptanmıştır. Orta ve iyi düzeyde en çok beğenilen 

kriterlerin sırasıyla servis edilen yemeklerin uyumu (%74.6), görünümü (%58.0), kıvamı (55.3) ve 

kokusu (51.5) gibi yemeklerin sübjektif/tüketilebilirlik özellikleri yönünden olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi; çalışanların yemekhanelerin fiziki koşullarını değerlendirme düzeyleri 

alan yeterliliği; yemekhanelerdeki masa, sandalye vb. araçların yerleşimi ve aydınlatma yönünden, 

çoğunlukla ve sırasıyla (%70, %75, %77.5) orta ve iyi düzey olarak değerlendirilmiştir. 

Yemekhanelerin havalandırmasının ise %36.0 oranında çok kötü ve kötü olduğu belirtilmiştir. 

Tablo 3’e bakıldığında temizlik ve hijyenle ilgili görüşler çoğunlukla orta ve iyi düzeyde olup; 

beğeni oranları sırasıyla %78.0 oranında personel temizliği; %74.6 oranında yemekhanenin genel 

temizliği; %69.7 oranında ise yemek servis takımlarının temizliği yönünde olmuştur. 

T 
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Tablo 1. Çalışanların servis edilen yemeklere ilişkin görüşleri 
Yemeklerin Sübjektif 

Özellikleri  
Çok kötü Kötü Orta İyi Çok iyi Toplam 

n % n % n % n % n % % n 

Yeterli ve dengeli beslenme 

açısından yeterliliği 

94 16,0 191 33,0 191 33,0 84 15,0 15 3,0 575 100,0 

Yemeklerin uyumu 33 6,0 94 16,0 215 37,4 214 37,2 19 3,4 575 100,0 

Yemeklerin miktarı 132 23,0 218 38,0 144 25,0 66 11,5 15 2,5 575 100,0 

Ekmeğin kalitesi 90 16,0 90 16,0 184 32,0 175 30,0 36 6,0 575 100,0 

Yemeklerin yağ oranı 202 35,0 187 32,5 129 22,5 47 8,0 10 2,0 575 100,0 

Yemeklerin sıcaklığı 85 15,0 157 27,0 200 35,0 115 20,0 18 3,0 575 100,0 

Yemeklerin pişirme oranı 72 12,5 162 28,0 194 34,0 132 23,0 15 2,5 575 100,0 

Yemeklerin görüntüsü 92 16,0 133 23,0 206 36,0 129 22,0 15 3,0 575 100,0 

Yemeklerin kokusu 91 16,0 176 30,5 193 33,5 105 18,0 10 2,0 575 100,0 

Yemeklerin kıvamı 83 14,4 163 28,3 232 40,3 87 15,0 10 2,0 575 100,0 

Tablo 2. Çalışanların yemekhane fiziki özellikleri ile ilgili görüşleri 
Yemekhanelerin Fiziki 

Özellikleri 

Çok kötü Kötü Orta İyi Çok iyi Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

Alan yeterliliği 57 10,0 99 17,0 199 35,0 201 35,0 19 3,0 575 100,0 

Masa-sandalye yerleşimi 26 5,0 99 17,0 180 31,0 254 44,0 16 3,0 575 100,0 

Aydınlatma 22 4,0 81 14,0 176 30,5 273 47,5 23 4,0 575 

 

Havalandırma 56 10,0 148 26,0 169 29,0 186 32,0 16 3,0 575 100,0 

Tablo 3. Çalışanların temizlik ve hijyen ile ilgili görüşleri 
Hijyen ile İlgili Görüşler Çok 

kötü 

Kötü Orta İyi Çok iyi Toplam 

n % n % n % n % n % % n 

Yemek takımlarının 

temizliği 

50 8,7 108 18,8 205 35,7 196 34,0 16 2,8 575 100,0 

Yemekhane genel temizliği 33 6,0 94 16,0 215 37,4 214 37,2 19 3,4 575 100,0 

Yemekhane personeli 

temizliği 

30 5,0 74 13,0 203 35,0 246 43,0 22 4,0 575 100,0 

 

TARTIŞMA 
 
Yaygınlaşan TBH’de, bireyler nerede yemek yiyeceklerini çeşitli etmenlere göre seçmektedir. 

Seçimi etkileyen etmenler arasında mekânın görüşünü gibi fiziki özelliklerinin yanında; çalışan 

personelin davranışı, mekânın temizliği ve yemeklere ilişkin sübjektif özellikler gibi çeşitli etmenler 

yer almaktadır. TBS’de servis edilen yemeklerin kalitesi o yemeklerin tüketilebilirlik özelliği olan 

tadı, kokusu, kıvamı, görünümü, sağlıklı beslenmeye olan katkısı vb. birçok özelliği ile ilgilidir. Servis 

edilen yemeklerin tüketicilerin besin gereksinmesini karşılamasının yanı sıra tüketilebilirlik 

özelliklerinin de memnuniyeti karşılayabilir nitelikte olması gerekir.  

Çalışmamızda bireylerin çoğu (%67,5) yemeklerin yağ miktarından duydukları memnuniyeti kötü 

(%32,5) ve çok kötü (%35,0) olarak belirtmiştir (Tablo 1).   Yemeklerin çoğunlukla yağ içeriği yönünden 

olumsuz değerlendirilmesi; bu kuruluşlarda yemeklerin içine giren malzemelerin; özellikle de yağ 

miktarının standart tarifeler geliştirilerek azaltılması gerektiğini göstermektedir. Yemeklerin, 

porsiyon miktarının servis edilen hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak ayarlanması 

gerekmektedir. Verilen TBS hizmeti bireylerin o öğünde tüketmeleri gereken enerji ve besin öğelerini 

karşılayabilir nitelikte olmasını sağlamalıdır [16]. Oysa ki araştırmanın yapıldığı kuruluşlarda 

bireylerin çoğu yemeklerin porsiyon miktarlarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1). 
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Bu durumda kurumlarda yemeklerin uygun standart tarifeler geliştirilerek porsiyon miktarlarının da 

bu tarifelerde belirtilmesi önemlidir. Günümüzde toplumda genellikle sağlıklı beslenmeye olan ilgi 

giderek artmaktadır. Bilindiği gibi sağlıklı olmanın temelinde yeterli ve dengeli beslenme faktörü 

önde gelmektedir [17]. Araştırmanın yapıldığı kurumlarda bireylerin azımsanmayacak bir çoğunluğu 

(%49.0, Tablo 1) servis edilen yemeklerin yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak düzeyde olmadığını 

belirtmişlerdir. Bu da bir öğünde de olsa tüketicilerin o öğündeki enerji ve besin ögesi 

gereksinmelerini karşılaması yönündeki beklentilerini haklı kılmaktadır. TBS’de verilen yemek 

hizmeti tüm sübjektif/tüketilebilirlilik özelliklerini sağlamanın yanı sıra; aynı zamanda o öğündeki 

yeterli ve dengeli beslenmeye katkısını da sağlamalıdır [18]. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu servis 

edilen yemeklerde en çok beğenilen unsurların menüdeki yemekler arasındaki uyum (%74.6) ile; 

sırasıyla yemeklerin görünümü (%58.0), kıvamı (%55.3) ve kokusu (51.5) olduğunu belirtmişlerdir. 

TB’de menü planlama, menü yönetimi ve denetimi önemli bir süreçtir. Menüler TB’de yapılan tüm 

işlemlerin merkezini oluşturur. İyi planlanmış menüler artık ve kayıpları azaltır; maliyeti dengeler; 

tüketici memnuniyetini artırarak kuruluşun TB hizmetlerini başarılı kılar [19]. Menü planlama bir 

uzmanlık işidir. Menüler konunun uzmanı tarafından planlanmalıdır. Menü örüntüsünde yer alan 

yemeklerin her yönden uyumu son derece önemlidir. Çalışmamızda bireylerin çoğunlukla 

menülerdeki yemeklerin uyumlu olduğunu belirtilmesi çalışmanın yapıldığı kuruluşların tümünde 

diyetisyen olması ve menülerin diyetisyen tarafından planlanmasıyla açıklanabilir.  

TBS’de verilen hizmetin özelliklerine göre fiziki koşulların ve gerekli araç/ gerecin sağlanması 

hizmetin kaliteli yürütülmesi ve sonlandırılması açısından son derece önemli bir faktördür. İyi bir 

mutfak planlamanın yanı sıra; tüketicilerin yemeklerini yedikleri yemekhanenin fiziki 

özellikleri/atmosferi TB hizmetlerinden memnuniyetin önemli bir göstergesidir [20]. Çalışmamızda 

çalışanlar yemekhaneyi fiziki koşullar yönünden değerlendirdiklerinde yemek yenen yerin 

aydınlatmasını, masa/sandalye yerleşim düzenini ve alanın yeterliliğini çoğunlukla orta ve iyi 

düzeyde değerlendirmişlerdir (Tablo 2). Bunun yanı sıra havalandırmadan memnun olmayanların 

oranı %36.0 gibi azımsanmayacak bir düzeyde bulunmuştur. Yemekhanelerde alan yeterliliği, masa, 

sandalye vb. araçların yerleşim düzeni gibi fiziki koşulların yanı sıra; aydınlatma, havalandırma gibi 

tesisatların yeterliliği de tüketici memnuniyeti açısından önemli bir faktördür [21]. Yemekhanelerde 

alan yeterliliğini sağlamak açısından bir seferde yemek yiyen kişi sayısı önemlidir. Yemekhanelerde 

önerilen ideal alan, bir seferde yemek yiyen kişi sayısı ile sandalye başına düşen m2 ile çarpılarak 

bulunur. Yemekhane alanı kuruluşun tipine göre sandalye başına 1.0-2.0 m2  arasında değişmektedir 

[22]. Çalışmanın yapıldığı kurumlarda planlama aşamasında yemekhanede alan yeterliliğinin 

tüketici memnuniyetini sağlayacak düzeyde düşünüldüğü anlaşılmaktadır. TB yapılan kuruluşlarda 

havalandırma sisteminin mutfak ve yemekhane kurulmadan önce diğer tüm tesisatlarda olduğu gibi 

yeterli düzeyde olması hem hijyenik açıdan hem de ortamın sıcaklık ve neminin ideal ölçülerde olması 

açısından standartlara uygun olması sağlanmalıdır. Havalandırma bireyin rahatça yemeğini 

tüketebilmesi, hem tüketicilerin hem de çalışanların sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle 

çalışmanın yapıldığı kurumlarda gerekli tesisatlar ve özellikle havalandırma sistemlerinin gözden 

geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanmalıdır [21].  

Çalışmamızda tüketicilerin temizlik ve hijyenle ilgili memnuniyetlerinin çoğunlukla orta ve iyi 

düzeyde beğeniyle değerlendirdikleri görülmüştür. Beğeni oranları sırasıyla %78.0 oranında personel 

temizliği; %74.6 oranında yemekhanenin genel temizliği; %69.7 oranında ise yemek servis 

takımlarının temizliği yönünde olmuştur (Tablo 3). TBS’de temizlik/hijyen/sanitasyon kesinlikle 

atlanmaması gereken ve yerine getirilmesi gereken bir hizmet aşamasıdır. Yenilen yemekler 

tüketicinin sağlığını bozmamalı; herhangi bir mikrobiyolojik risk taşımamalıdır. Hijyeni sağlamada 

personel; araç/gereç ve fiziki koşullarda hijyenin sağlanması önemlidir [23]. Bu açıdan bakıldığında 

da araştırmanın yapıldığı tüm kurumlarda hijyen ve temizlik açısından %100 memnuniyet 

sağlanması yoluna gidilmelidir. 
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SONUÇ 
 

Gaziantep il merkezinde bulunan 4 kamu hastanesinde verilen taşımalı yemek hizmetinden 

yararlanan hastane çalışanları servis edilen yemekleri, servis alanının fiziki yapısı ile temizlik ve 

hijyene ilişkin özelliklerini değerlendirmişlerdir. Kuruluşların beğeni düzeyleri bazı özellikleri 

yönünden orta ve iyi düzey olması bu kurum ve kuruluşlarda incelenen/değerlendirilen kriterler 

yönünden enine boyuna ele alınıp; %100; sıfır hata düzeyinde olacak şekilde iyileşme yapılması 

gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Etkin bir TB süreç yönetimi ile başarılı sonuçlar elde 

edileceği açıktır. 

 
 

Teşekkür: Yok. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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Amaç: Çalışma, Gaziantep ilindeki bir devlet hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) hakkındaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırma, 05.06.2018 ve 05.09.2018 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya gönüllü 118 
hemşire katıldı. Hemşirelerden araştırmacılar tarafından geliştirilen tanıtıcı bilgiler ve ERAS bilgi ve tutum anket 
formunu doldurmaları istendi. Anket, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin belirlendiği 15, ERAS hakkında bilgi düzeylerini 
belirlendiği 19 ve tutumlarını belirlemeye yönelik 15 olmak üzere toplam 49 sorudan oluşturuldu. Anket formları, 
hemşirelerle yüz yüze görüşme yöntemiyle dolduruldu. Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde sayı, yüzde, 
ortalama±standart sapma değerleri hesaplandı.  
Bulgular: Hemşirelerin ERAS hakkında bilgi sahibi olma oranlarının düşük olduğu ancak bu konuda bilgi almak isteyen 
hemşire oranının da yüksek olduğu belirlendi.  
Sonuç: Hemşirelerin ERAS konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarının ERAS’ın uygulanmasında önemli rolü olduğu 
değerlendirildi.   
 
Anahtar Kelimeler: Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü, ERAS, Hemşirelik, Bilgi, Tutum. 
 

The determination of knowledge and attitudes on enhanced recovery after 
surgery protocol of the nurses who working on surgical units 

Purpose: The study was conducted in order to determine the knowledge and attitude of nurses working in the surgial 
clinics of a state hospital in Gaziantep province on ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).  
Methods: This descriptive study was conducted betwen 05.06.2018 and 05.09.2018 with the participation of 118 
volunteer nurses. They were asked for filling the participant introductory information and ERAS information and 
attitude queestionnaire developed by researchers. The questionnaire consisted of 49 questions of which 15 were to 
determine the participants introductory infotmation, 19 were to determine the participants knowledge about ERAS and 
the other 15 to determine their attitude toward it. Questionnaires were filled through face to face interviews with the 
nurses. In the statistical analysis of there search data, the number, the percentage, the average±standard deviation were 
calculated. 
Findings: It was revealed that the rate of nurses having information about ERAS waslow, but on the other hand, the 
rate of nurses asking for information about it was high. 
Results: It was also exposed and evaluated that the more information the nurses have about ERAS, the more efficiently 
ERAS can be applied. 
 
Keywords: Enhanced recovery after surgery protocol, ERAS, Nursing, Information, Attitude. 
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errahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması, mortalite ve morbiditenin azalması, hastanede kalış 

süresinin kısaltılması gerekliliği, klinik bakım standartlarının yeniden gözden geçirilme 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır [1,2]. Cerrahi hasta bakımında geleneksel yaklaşımların yerine, 

kanıta dayalı çalışmalar kapsamında geliştirilen hızlı iyileşme (Enhanced Recovery After Surgery-

ERAS) ya da diğer adıyla hızlandırılmış cerrahi (Fast Track Surgery-FTS) protokolleri kanıta dayalı 

uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu protokollerin uygulanması ile hastanın hastanede kalış ve 

iyileşme sürecinin kısalabileceği ortaya konmuştur [3,5]. FTS, ortalama süreden daha kısa sürede 

hasta sonuçları almayı sağlayan yöntemler anlamına da gelmektedir. Terim, ilk olarak Kehlet ve 

arkadaşları tarafından kolon cerrahisi için kullanıldı [2,4,6]. Daha sonra başta Avrupa ve Amerika’da 

damar, toraks, ürolojik ve jinekolojik cerrahi olmak üzere birçok cerrahi branşta uygulanmaya 

başlandı [6-8]. Ülkemizde de bazı merkezlerin geleneksel protokollerini ERAS protokolü ile 

değiştirmeye başladığı görülmektedir [1,5,9,10,11]. 

ERAS protokolleri, preoperatif organ fonksiyonunu koruyarak, cerrahiyi takiben cerrahi stres 

yanıtı azaltmanın yanı sıra cerrahi prosedürlerden sonra erken iyileşmeyi sağlamak için tasarlanmış 

“perioperatif bakım yolları” olarak açıklanmaktadır. ERAS’ın cerrahi stres yanıtını, post operatif 

morbidite ve mortaliteyi azaltmak, erken taburculuğu sağlamak ve hastaların cerrahiye ilişkin 

algılamalarını olumlu yönde etkilemek açısından yararlı olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra 

ERAS uygulanması ile taburculuk sonrası oluşabilecek ağrı, komplikasyon ve sistemlerin fonksiyon 

bozuklukları azaltılabilmektedir [4,9,10]. Son yıllarda yayınlanan randomize çalışmalar ve meta 

analizlerde; büyük ameliyatlarda ERAS protokollerinin uygulanmasıyla hastanede kalış süresinin 

ortalama %30-50 arasında azaldığı gösterilmiştir [2,4,9,11]. 

ERAS protokolü cerrah, anestezist, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyeni içeren multidisipliner 

bir yaklaşım gerektirmektedir. Hastanın iyileşmesinde görevli olan takımın her bir üyesi protokolü 

çok iyi bilmeli ve prensiplerine uymalıdır [4,11,12]. Bu multidisipliner yaklaşım içerisinde cerrahi 

hemşiresi, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif olmak üzere cerrahi sürecin her aşamasında yer 

alan sağlık profesyonelidir [9,12,14]. Hemşire protokol hakkında eğitim ve deneyim sahibi olabilmek 

için cerrahideki yeni ve güncel yaklaşımları yakından takip etmeli ve bilgisini bakım hizmetine 

yansıtmalıdır. Bu bağlamda cerrahi hemşiresi, ameliyat öncesi dönemde yapacağı iyi bir planlama ile 

bireylerin özellikle taburculuk sonrası yaşayabilecekleri sorunları tespit ederek hasta eğitimlerini 

cerrahi süreç boyunca sürdürmelidir. ERAS protokolünün multidisipliner bir yaklaşım olması ve her 

adımda cerrahi hemşiresinin olması bu düşünceyi desteklemektedir [3,11,12]. 

Tıp literatürüne bakıldığında ülkemizde de ERAS protokolüne ilişkin çok fazla veri 

bulunmasına karşın protokolün hemşirelerin rollerini içeren uygulamaları ya da hemşirelikle 

ilişkisini açıklayan çalışmaya rastlanmamıştır. ERAS hakkında bilgi edinmeyi sağlayabilecek sınırlı 

sayıda derleme makalelerine ulaşılmaktadır [10-16]. Bu nedenle hemşirelerin konu ile ilgili çalışmalar 

yaparak literatüre katkı vermeleri gerekmektedir [5,10,16,17]. Bir sağlık profesyoneli olan 

hemşirelerin, bu protokollerin uygulanmasında sunabilecekleri en iyi katkı, ERAS konusunda 

bilgilerini artırarak hemşirelik girişimlerini bu protokol çerçevesinde yürütmeleridir [18-20]. ERAS 

protokollerinin uygulanması ile cerrahi sonrası daha az komplikasyon, daha az maliyet ve daha hızlı 

iyileşme yararları kabul edilen sağlık bakım ekibinin ortak hareket etmesi ve protokole uyumunun 

sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Cerrahi ekibin önemli bir üyesi olan hemşirelerin, ERAS 

hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenerek hem bu konuda farkındalıklarının artırılması, hem de 

ERAS konusunda gereksinim duydukları bilgiye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesinin 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  Bu çalışmanın amacı, cerrahi kliniklerde görev yapan hemşirelerin 

ERAS hakkındaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir. 

 
YÖNTEM 

 
Tanımlayıcı tasarımda yapılan araştırmanın evrenini Gaziantep’te yer alan bir devlet 

hastanesinin tüm cerrahi klinik, cerrahi yoğun bakım ve ameliyathane birimlerinde çalışan 120 

hemşire oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflendi. Ancak araştırmaya katılmayı reddeden bir hemşire ve verilerin toplandığı dönemde izinli 

C 
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olan bir hemşire olmak üzere toplam iki hemşire çalışmanın dışında bırakıldı. Araştırma 118 gönüllü 

cerrahi hemşiresinden elde edilen verilerle tamamlandı. Araştırmaya başlanmadan önce Hasan 

Kalyoncu Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunun 24.08.2018 tarih ve 774.99 

nolu onayı, araştırmanın yapılacağı kurum onayı ve gönüllü hemşirelerin yazılı onamları alındı. 

Veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür ve Türkiye ERAS Derneği’nin rehberlerinden 

faydalanarak oluşturulan Tanıtıcı Bilgiler ve Hemşirelerin ERAS Protokolüne ilişkin Bilgi ve 

Tutumları Formu ile toplandı [11,17,20]. Hemşirelerin yaş, eğitim durumu, cinsiyet, çalışma süresi, 

çalışma şekli gibi tanıtıcı özelliklerinin belirlendiği 15, ERAS hakkında bilgi durumlarını belirlemeye 

yönelik 19 ve tutumlarını belirleyen 15 soru olmak üzere toplama 49 sorudan oluştu. Araştırma 

kapsamına alınan hemşirelerin, çalışmanın amacına ilişkin bilgilendirilmesinin ardından, veri 

toplama formları dağıtıldı. Hemşirelerin ERAS konusunu bilme durumları  “ERAS hakkında bilginiz 

var mı?”, “ERAS hakkında eğitim aldınız mı?”, “ERAS hakkında makale okudunuz mu?” ve 

“Kurumunuzda ERAS protokolü uygulanıyor mu?” şeklindeki sorulara verdikleri yanıtlar temel 

alınarak belirlendi (Tablo 2). ERAS hakkındaki düşünce, bilgi ve tutumlarını belirlemek için ise ERAS 

hakkında oluşturulan ifadeleri “Katılıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım” ve “Fikrim yok” şeklinde 

cevaplamaları istendi (Tablo 3,4).  Formun doldurulması ortalama 20 dakika sürdü. Araştırma verileri 

SPSS for Windows 21.0 paket programına aktarılarak istatistiksel analizleri yapıldı. Tanımlayıcı 

istatistikler olarak sayı (n), yüzde (%), ortalama±standart sapma değerleri hesaplandı. 

 
BULGULAR 

 
Tablo 1’de hemşirelerin tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. 

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin çoğunluğunun (%69.5) lisans mezunu olduğu, %46.7’sinin 

cerrahi serviste çalıştığı, %47.5’inin 1-5 yıllık çalışma deneyimi olduğu ve %72.0’ının servis hemşiresi 

olarak görev yaptığı belirlendi. Hemşirelerin %60.2’si haftada 3 ve daha az nöbet tuttuğu, gündüz 

baktıkları hasta sayısı olarak %57.6’sı 11-20 ve %62.5’i 3-10 arasında hasta baktıklarını, 

işaretledikleri görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo dışında hemşirelerin yaş ortalaması 34.56±7.64 (en az:21, en çok:50) yıl, meslekte çalışma 

süresi ortalaması 12.59±8.28 (en az:1, en çok:32) yıl, cerrahi kliniklerde çalışma süresi ortalaması 

2.61±0.94 (en az:1, en çok:4) yıl, haftalık tuttuğu nöbet sayısı ortalaması 2.37±1.91(en az:1, en çok:12), 

nöbetlerde baktığı hasta sayısı ortalaması 27.33±44.69 (en az:2, en çok:200), gündüz baktığı hasta 

sayısı ortalaması 28.83±45.34 (en az:2, en çok:200) olarak belirlendi. 

Hemşirelerin ERAS ile ilgili bilgi durumları Tablo 2’de yer almıştır. Buna göre hemşirelerin 

%70.4’ü ERAS hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederken; %20.3’ü kısmen bilgi sahibi 

olduğunu, %98.3 gibi büyük bir oranı ise ERAS konusunda şu ana kadar bir eğitime dahil 

olmadıklarını belirtti. Hemşirelerin tamamına yakınının (%97.5) konu ile ilgili bir makale 

okumadıkları, %79.7’sinin çalıştıkları kurumda ERAS’ın uygulanıp uygulanmaması ile ilgili 

fikirlerinin olmadığı görülmektedir. 

Tabloda yer alan ifadeler hemşirelerin “Katılıyorum” yanıtı oranı en yüksek olan ifadeden 

başlanarak sıralanmıştır. En yüksek oranda “Katılıyorum” yanıtı verilen ifadeler sırası ile; “Hastalar 

daha erken mobilize olursa iyileşme hızlanır” (%72.9), “Erken oral beslenmeye geçilerek iyileşme 

hızlanır” (68.6), “Protokolün uygulanması ile hastanın yaşam kalitesi artar” (66.2), “ERAS ile 

Ameliyat sonrası barsak fonksiyonları daha erken geri döner” (65.2), “ERAS ile ameliyat sonrası 

günlük yaşam aktivitelerine daha hızlı dönülebilir” (%63.5) şeklindedir. 

En yüksek oranda “Fikrim yok” yanıtı verilen ifadeler ise;“ERAS ile anestezi öncesi 

premedikasyon uygulamaları ihtiyacı ortadan kalkar” (%42.3), “ERAS ile cerrahiye bağlı stres azalır” 

(%41.5) ve “ERAS ameliyat öncesi, sırası ve sonrası tüm bakım ve tedavi hizmetlerini kapsar” (%35.6) 

olarak belirlenmiştir.  

Tabloda yer alan ifadeler hemşirelerin katılıyorum yanıtı oranı en yüksek olan ifadeden 

başlayarak sıralanmıştır. En yüksek oranda “Katılıyorum” yanıtı verilen ifadeler sırası ile; “Klinik 

kanıta dayalı hemşirelik rehberlerinin özenli bir şekilde oluşturulması için işbirliği yapmaya hazırım” 

(%79.7), “Kanıta dayalı hemşireliğin klinik hemşirelik uygulamalarında önemli bir rolü olmalıdır” 
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(%78.8), “Hemşirelere bu konuda eğitim verilmelidir” (%78.8), “ERAS hakkında bilgi almak isterim” 

(%76.2), “ERAS protokolünü hemşirelik uygulamalarımda kullanmak istiyorum/isterim” (%75.4), 

“ERAS hakkında yeterli bilgi sahibi değilim” (%72.9), “ERAS uygulamaları verilen bakımın 

standartlaşmasına yardım eder.” %72.9 ve “ERAS uygulamalarının hemşireliğin günlük 

uygulamalarının önemli bir parçası olması gerekir” (%67.8) şeklinde gerçekleşmiştir.  

Tablo1. Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (n=118) 

Özellikler Sayı % 

Eğitim Durumu 

Sağlık Meslek Lisesi 8 6.8 

Ön Lisans 13 11.0 

Lisans 82 69.5 

Yüksek Lisans 15 12.7 

Çalıştığı Bölüm 

Acil Servis 10 8.5 

Plastik Cerrahi 12 10.2 

Ameliyathane 17 14.4 

Cerrahi Yoğun Bakım 24 20.3 

Genel Cerrahi Servisi 55 46.7 

Cerrahi Birimde Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 9 7.6 

1-5 Yıl 56 47.5 

6-9 Yıl 24 20.3 

10 ve Üzeri 29 24.6 

Çalıştığı Birimdeki Görevi 

Servis Hemşiresi 85 72.0 

Yoğun Bakım Hemşiresi 20 16.9 

Ameliyathane Hemşiresi 10 8.5 

Yönetici Hemşire 3 2.5 

Haftalık Nöbet Sayısı 

3 ve Altı 71 60.2 

4-6 Arası 9 7.5 

7 ve Üzeri 12 10.3 

Nöbet Tutmuyor 26 22.0 

Gündüz Baktığı Hasta Sayısı 

3-10 Arası 42 35.6 

11-20 Arası 68 57.6 

100 ve üzeri 8 6.8 

Nöbette Baktığı Hasta Sayısı 

3-10 Arası 58 62.8 

11-50 Arası 48 52.4 

51-200 Arası 7 7.5 

TOPLAM 118 100.0 

*ERAS eğitimine katıldığını belirten iki kişinin bu eğitimi üniversite eğitimi sırasında aldığı belirlendi. 

 

En yüksek oranda “katılmıyorum” yanıtı verilen ifadeler ise; “Yenilikleri çalışmalarıma entegre 

etmekten hoşlanmam” (%69.5), “Boş zamanımı ERAS’ı öğrenmek için harcamaya karşıyım” (%47.5), 

“ERAS’ı uygulamak, profesyonel/mesleki önceliklerim arasında değildir” (%44.0), “ERAS 

protokollerine göre bakım vermek, günlük çalışmalarımı olumsuz etkiler” (%44.0) olarak sıralanmıştır 

(Tablo 4). 
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TARTIŞMA 
 

 Bu çalışmada cerrahide hemşirelerinin ERAS protokolüne ilişkin bilgi durumlarının ve 

tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre hemşirelerin çoğunun (%70.4) 

ERAS hakkında bilgisinin olmadığı görülmektedir. Gustafsson ve ark.(2018)’nın çalışmalarında da 

hemşire dahil sağlık çalışanlarının çoğunun perioperatif bakımda ERAS hakkında sınırlı bilgiye sahip 

oldukları ortaya konmuştur [20]. Benzer şekilde Kahokehr ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada da 

birçok merkezde halen ERAS protokollerinin olmadığı anlaşılmaktadır [12]. Harlak ve ark.’nın 

aktardığına göre fast track cerrahisi Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kabul 

edilme ve uygulanma yaygınlığı henüz beklenen seviyede değildir [18]. Çalışmaya katılan 

hemşirelerin çoğunun ERAS hakkında bilgi almadıkları ve bu konu ile ilgili makale okumadıkları 

görülmektedir. Yava ve ark. (2007) ile Öztürk ve arkadaşlarının (2010)’da yaptıkları çalışmada benzer 

şekilde hemşirelerin bilimsel makale okuma durumlarını inceleyen çalışmalarda hemşirelerin 

çoğunun bilimsel bir dergiyi takip etmedikleri, makale okumadıkları ortaya konulmuştur [19,21]. 

Çalışmamızda hemşirelerin kurumlarında ERAS uygulanma durumu hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları da görülmektedir. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde hemşirelerin ERAS 

konusunda bilgi sahibi olmamalarında kurumlarında ERAS protokolünün uygulanmıyor olmasının 

ya da hemşirelerin bu konuda farkındalıklarının olmamasının büyük katkısının olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte çalışmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları alanlardaki yeniliklerden haberdar 

olmada önemli bir araç olan bilimsel makalelere olan ilgisizliğinin de etkisinin olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Hemşirelerin ERAS ile ilgili bilgi durumu (n=118) 

 Sayı % 

ERAS Hakkında Bilginiz Var mı?  

Evet 11 9.3 

Hayır 83 70.4 

Kısmen 24 20.3 

ERAS Eğitimi Alma Durumu 

Evet* 2 1.7 

Hayır 116 98.3 

ERAS Hakkında Makale Okuma Durumu 

Evet 3 2.5 

Hayır 115 97.5 

Kurumunuzda ERAS Protokolü Uygulanıyor mu? 

Evet 2 1.7 

Hayır 22 18.6 

Fikrim Yok 94 79.7 

TOPLAM 118 100 
*ERAS eğitimine katıldığını belirten iki kişinin bu eğitimi üniversite eğitimi sırasında aldığı belirlendi. 

 Cerrahi sonrası iyileşme sürecinin hızlanması ve ERAS’tan beklenen yararın sağlanabilmesi için 

tüm sağlık ekibi üyelerinin ERAS prosedürleri hakkında bilgiye sahip olması yanında hemşirelerin 

de konuya ilişkin farkındalıkları ve becerilerinin yeterli seviyede olması önem kazanmaktadır 

[5,10,20,22]. Bu çalışmada hemşirelerin ERAS ile ilgili olarak multidisipliner bir çalışma ile ameliyat 

öncesi hazırlık, ameliyat sonrası bakım, erken ayağa kaldırma, ağrı kontrolü, bulantı-kusmanın 

önlenmesi, oral beslenmeye geçilmesi gibi konularda ERAS uygulamalarının hastaların erken taburcu 

olmalarına ve hastane maliyetlerini azaltacağı konusunda olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir 

(Tablo 3). Solak Kabataş ve Özbayır (2016) ile Konca Uğurlu ve ark.(2017)’nın çalışmalarında da 

hemşirelerin yukarıda belirtilen konularda olumlu tutum sergiledikleri ifade edilmiştir [13,23]. 
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Tablo 3. Hemşirelerin ERAS’a yönelik düşünceleri ve bilgi durumları (n=118) 

ERAS’a Yönelik Düşünceler ve Bilgi Durumları 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
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F
ik

ri
m

 Y
o
k

 

sayı % sayı % sayı % sayı % 

Hastalar daha erken mobilize olursa iyileşme 

hızlanır 

86 72.9 3 2.5 8 6.8 21 17.8 

Erken oral beslenmeye geçilirse iyileşme 

hızlanır 

81 68.6 3 2.5 10 8.5 24 20.3 

Protokolün uygulanması ile hastanın yaşam 

kalitesi artar 

78 66.2 4 3.4 6 5.1 30 25.4 

ERAS ile ameliyat sonrası barsak fonksiyonları 

daha erken geri döner 

77 65.2 3 2.5 6 5.1 32 27.1 

ERAS ile ameliyat sonrası günlük yaşam 

aktivitelerine daha hızlı dönülebilir 

75 63.5 4 3.4 8 6.8 31 26.3 

ERAS ile ameliyat sonrası yara enfeksiyonu 

daha az görülür 

74 62.7 13 2.5 10 8.5 31 26.3 

ERAS ile üriner sistem enfeksiyonu görülme 

azalır 

74 62.7 3 2.5 7 5.9 34 28.8 

ERAS ile ameliyat sonrası daha erken gaz 

çıkarma gerçekleşir 

73 61.8 4 3.4 9 7.6 32 27.1 

ERAS ile ameliyat sonrası analjezik kullanımı 

azalır 

73 60.2 4 3.4 8 6.8 35 29.7 

ERAS ile ameliyat sonrası komplikasyon 

gelişme ihtimali azalır 

73 61.9 3 2.5 7 5.9 35 29.7 

Cerrahi süreç (cerrah, anestezist, hemşire, 

fizyoterapist ve diyetisyen) multi-disipliner bir 

yaklaşım gerektirir 

73 62.3 
9 7.6 

7 5.9 29 24.6 

ERAS Protokolün uygulanması ile hastanede 

kalış süresi kısalır 

69 58.5 
4 3.4 

6 5.1 39 33.1 

ERAS ile oral beslenmeye geçiş hızlanır 
69 58.5 5 4.2 9 7.6 34 29.0 

ERAS Protokolün uygulanması ile ameliyat 

sonrası hızlı iyileşme sağlanır 

68 58.0 
4 3.4 

7 5.9 39 33.1 

Protokolün uygulanması ile hastane maliyeti 

azalır 

65 55.1 
5 4.2 

7 5.9 41 34.7 

Protokol ile Cerrahi hemşireleri zamanlarını 

daha etkin kullanırlar ve iş yükleri azalır 

60 50.8 14 11.9 10 8.5 34 28.8 

ERAS ameliyat öncesi, sırası ve sonrası tüm 

bakım ve tedavi hizmetlerini kapsar. 

60 50.8 9 7.6 7 5.9 42 35.6 

ERAS ile anestezi öncesi premedikasyon 

uygulamaları ihtiyacı ortadan kalkar 
49 41.6 11 9.3 8 6.8 50 42.3 

ERAS ile cerrahiye bağlı stres azalır 
48 40.7 11 9.3 10 8.5 47 41.5 

*Tablo 3’te hemşirelerin ERAS’a yönelik düşünceleri ve bilgi durumları yer almaktadır.  

 Çalışmamızda hemşirelerin dörtte üçüne yakını (%70.4) ERAS hakkında bilgi sahibi olmadığını 

belirtmiştir. Cerrahların ERAS protokolüne bakışları ile ilgili yapılan bir çalışmaya göre çalışmaya 

katılan hekimlerin sınırlı bilgiye sahip oldukları gösterilmiştir. Yine aynı araştırmada hemşirelerin 



Zeugma Health Res. 2019;1(1)                      Güzel ve YAVA 

 21 

%70’inden fazlası bu konuda bilgi alıp çalışmalarına yansıtmak istediklerini belirtmelerine karşın 

cerrahların bu önerileri kolay benimsemedikleri de ifade edilmiştir[18]. Bizim çalışmamızda da 

hemşirelerin %79.7’si klinik kanıta dayalı hemşirelik rehberlerinin özenli bir şekilde oluşturulması 

için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirttikleri görülmektedir (Tablo 4). Benzer şekilde 

Clifford’un (2016) perianestezi hemşireleri ile yaptığı çalışmada da hemşirelerin optimal bir bakım ve 

başarı için multidisipliner bir yaklaşımla ERAS programlarının uygulanması ve kanıta dayalı 

rehberlerin ortaya konması gerektiğini belirttikleri görülmektedir [24]. ERAS protokollerinde yer alan 

tıbbi protokoller sadece hemşireler tarafından yürütülemez; fakat ERAS protokolleri, hemşirelerin 

psikososyal bakım, bilgi verme, tedaviye cesaretlendirme ve yaygın komplikasyonların yönetimi gibi 

alanlarda bütüncül bir yaklaşımla bakım vermelerini sağlayan kanıta dayalı bir uygulamaları içerir 

[25]. Hemşirelik bakımının standardize edilmesini, uygulama hatalarının en aza indirilmesini ve 

hemşire memnuniyetinin artırılmasını sağlar [26]. Bu düşüncelerle Clifford (2016) ve Foss (2011)’in 

ameliyat sırası dönemde kaliteli bakıma ulaşmada ameliyathane hemşirelerinin rollerine ilişkin 

izleyecekleri yol gösterici bir araç olması amacıyla yaptıkları araştırma sonuçları da bu yönde sonuçlar 

ortaya koymuştur [24,27]. 

Tablo 4. Hemşirelerin ERAS ile ilgili tutumları (n=118) 

ERAS ile ilgili tutumlar 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

sayı % sayı % sayı % 

Klinik kanıta dayalı hemşirelik rehberlerinin özenli bir 

şekilde oluşturulması için işbirliği yapmaya hazırım. 

94 79.7 4 3.4 20 16.9 

Kanıta dayalı hemşireliğin klinik hemşirelik 

uygulamalarında önemli bir rolü olmalıdır. 

93 78.8 6 5.1 19 16.1 

Hemşirelere bu konuda eğitim verilmelidir. 93 78.8 7 5.9 18 15.3 

ERAS hakkında bilgi almak isterim. 90 76.2 10 8.5 18 15.3 

ERAS protokolünü hemşirelik uygulamalarımda kullanmak 

istiyorum/isterim. 

89 75.4 5 4.3 24 20.3 

ERAS hakkında yeterli bilgi sahibi değilim. 86 72.9 10 8.5 22 18.6 

ERAS uygulamaları verilen bakımın standartlaşmasına 

yardım eder. 

86 72.9 13 11.0 19 16.1 

ERAS uygulamalarının hemşireliğin günlük 

uygulamalarının önemli bir parçası olması gerekir. 

80 67.8 7 5.9 31 26.3 

İşimde/mesleğimde, ERAS’ı uygulamak için çaba 

göstermeye hazırım. 

74 62.7 18 15.3 26 22.0 

Hemşirelik araştırmalarının sonuçlarından öğrendiğim 

bilgiyi uygulamalarıma yansıtamıyorum. 

54 45.8 41 34.7 23 19.5 

ERAS protokolüne ilişkin yeterli kaynağa ulaşabilirim. 42 35.6 15 12.7 61 51.7 

Yenilikleri çalışmalarıma entegre etmekten hoşlanmam. 23 19.5 82 69.5 13 11.0 

Boş zamanımı ERAS ı öğrenmek için harcamaya karşıyım. 30 25.4 56 47.5 32 27.1 

ERAS’ı uygulamak, profesyonel/mesleki önceliklerim 

arasında değildir. 

35 29.7 52 44.0 31 26.3 

ERAS protokollerine göre bakım vermek, günlük 

çalışmalarımı olumsuz etkiler. 

32 27.1 52 44.0 34 28.9 

*Tablo 4’te hemşirelerin ERAS ile ilgili tutumlara yönelik ifadelere verdikleri yanıtlar yer almaktadır. 



Zeugma Health Res. 2019;1(1)                      Güzel ve YAVA 

 22 

 Çalışmamızda hemşirelerin ERAS protokolü içerisinde yer alan uygulamalara olumlu 

bakmalarına rağmen yenilikleri çalışmalarına entegre etmekten hoşlanmadıklarını ifade ettikleri 

görülmektedir. ERAS Derneği tarafından yapılan bir çalışmada da protokolün hayata geçiş 

aşamasında belirli merkezlerden seçilmiş çok sayıda cerraha bir anket uygulanmış ve kanıta dayalı 

olmasına rağmen yeniliklerin kolaylıkla kabul edilmediğinin görüldüğü ifade edilmiştir [11]. Sonuçlar 

sağlık çalışanlarının ERAS protokolünün uygulanması konusunda çekingen davrandıklarını 

düşündürmektedir. Bu durum ERAS protokolünün yeterince anlaşılmamış olmasından veya sağlık 

personelinin deneyimini artırmaya yönelik yeterli uygulama yapılmamış olmasından kaynaklanmış 

olabilir. Sağlık çalışanlarının ERAS protokolü hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmelerinin ve 

eğitim müfredatlarında yeniliklere yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 Koyuncu ve ark. (2015)’na göre hemşirelik iş yükü iyileştirme protokolünün sistematik 

uygulamasıyla azalır. Kısa yol ya da protokole uyum ne kadar yüksek olursa, hemşirelerin yükü o 

kadar düşük olur [15]. Aynı şekilde Hübner ve arkadaşlarının (2015) yapmış olduğu “Hemşirelik İş 

Yüküne Geliştirilmiş İyileşme Yollarının Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışması” adlı çalışmada ERAS 

protokollerinin hemşirelik iş yükünü azalttığı ve bu protokollerin başarı anahtarı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır [28]. Ayrıca, Kelleci ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında da hemşirelerin çoğunluğu, 

araştırma sonuçlarının hasta bakımı sırasında kullanımının önemli olduğunu, bu sonuçları bakımda 

kullanmanın hemşireliğin hizmet kalitesini yükselteceğini, araştırma sonuçlarının kullanıldığı hasta 

bakımında hemşirenin bağımsızlığını arttıracağını ve araştırmaların hemşirelik mesleğinin bilimsel 

açıdan gelişimine katkıda bulunacağını belirtmişlerdir [29]. ERAS protokollerinin de tıbbi ve cerrahi 

alanlarda sağlık bakım profesyonelleri tarafından yapılan araştırma sonuçlarına ve araştırma 

sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına dayalı olarak hazırlandığı, düşünüldüğünde hemşirelerin 

ERAS konusunda bilgilendirilmeleri ve bu konuda araştırma okumaya teşvik edilmesinin yararlı 

olacağı değerlendirilmektedir [30]. 

 

SONUÇ 
 

Çalışmamızda hemşirelerin ERAS hakkında bilgi sahibi olma oranlarının oldukça düşük olduğu 

ancak bu konuda bilgi almak isteyen hemşire oranının da yüksek olduğu görülmüştür. Tıp ve 

hemşirelik literatürüne bakıldığında; ERAS protokolünün yararlı sonuçları hakkında kaynaklar yer 

almasına karşın protokolün hemşirelerin rollerini içeren uygulamaları ya da hemşirelikle ilişkisini 

içeren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ülkemizde de ERAS protokolüne ilişkin hemşireler 

tarafından yapılan araştırmalar ve deneysel çalışmalar bulunmamakla birlikte oldukça sınırlı sayıda 

derleme çalışması bulunmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin konu ile ilgili çalışmalar yaparak 

literatüre katkı vermeleri protokollerinin hemşirelik bakımında kullanımlarına yönelik deneysel 

çalışmaların artırılması önerilmektedir 

Çalışan hemşirelere hizmet içi eğitim, hemşirelik öğrencilerine de ders müfredatı kapsamında 

ERAS protokolleri hakkında eğitim verilmesinin yararlı olacağını değerlendirmekteyiz. 

 
 

Teşekkür: Yok. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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Özet: Kanser, gelişen dünyada prevalansı hızlı artan hastalıkların başında yer almaktadır. Ortalama yaşam süresinin 
uzaması, fiziksel aktivitenin azalması, psikososyal etmenler, beslenme alışkanlıklarının bozulması hastalığın önemli risk 
faktörleridir. Onkolojik rehabilitasyon, kanser hastaları ve yakınlarının yaşadıkları fiziksel, fizyolojik, sosyal ve kognitif 
problemlere çözüm bulmak amacıyla geliştirilmiş multidisipliner bir yaklaşımdır. Koruma evresinden başlayarak, tanı, 
tedavi, sağkalım ve palyatif süreçlerin tamamında bireye özgü rehabilitasyon programları uygulanabilmektedir. Onkolojik 
Rehabilitasyon çalışmaları kanser hastalarının hastalık ile baş etme becerisine ve yaşam kalitesinin artmasına, toplumsal 
katılımının desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Onkolojik rehabilitasyonun başarısında fizyoterapi ve rehabilitasyon 
programları önemli yere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, egzersiz programlarının hastalık sürecine dahil edilmesi 
gerektiğini göstermiştir. Sonuç olarak, kanserde onkolojik rehabilitasyon hasta ve hasta yakınlarının iyi olma halini 
destekleyen önemli bir süreçtir. 
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Cancer and oncological rehabilitation 
Summary: Cancer is one of the leading diseases in the developing world. Prolonged life expectancy, decreased physical 
activity, psychosocial factors, and impaired feeding habits are important risk factors for the disease. Oncological 
rehabilitation is a multidisciplinary approach developed to find solutions to physical, physiological, social and cognitive 
problems experienced by cancer patients and their relatives. Starting from the prevention phase, individualized 
rehabilitation programs can be practiced all stage of cancer as treatment, survival and palliative processes. Oncological 
Rehabilitation studies contribute to the improvement of the ability of cancer patients to cope with the disease and 
quality of life and to support social participation. Physiotherapy and rehabilitation programs play an important role in 
the success of oncologic rehabilitation. Studies in recent years have presented that exercise programs should be included 
in the process of cancer treatment. As a result, oncologic rehabilitation is a neccesary process in cancer which supports 
the well-being of patients and patient relatives. 
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üm dünyada mortalitenin ve morbiditenin önemli nedenlerinden olan kanser, bir hücre 

klonunun kontrolsüz büyümesi, köken aldığı organa ve diğer organlara invazyon ve metastazı 

ile karakterize bir hastalık grubudur [1]. Ortalama yaşam süresinin artması, geliştirilen yeni 

tanı testleri ile erken evredeki olgu sayısının artması, tarama programları, tedavideki gelişmeler 

nedeniyle kanserli hasta prevelansı dünyada giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

verilerine göre 2018 yılında kanser görülme sıklığı 4 milyon daha artarak, 18 milyona yükselmiştir. 

2030 yılında 27 milyon yeni kanser vakasının olacağı önlem alınmazsa 2040 yılında 40 milyon kanser 

vakasının görüleceği öngörülmektedir [2]. 

Günümüzde kanser tedavisinde kaydedilen gelişmeler ile birlikte, hastaların sağkalım süresi 

artmıştır. Yaşam süresinin artması ile birlikte hastalık ile baş edebilme, ilaçların yan etkilerinin 

azaltılabilmesi, yorgunluk ve ağrı başta olmak üzere hasta şikayetlerinin en aza indirgenmesi ve 

bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konuları gündeme gelmeye başlamıştır. Dünyada kanser 

alanında 1940’lı yıllardan itibaren, sağlığın iyileştirilmesi amacıyla onkolojik rehabilitasyon 

çalışmaları yürütülmektedir [3]. Ülkemizde ise onkolojik rehabilitasyon alanındaki çalışmalar son 10 

yıldır artış göstermiştir [4-6]. 

Onkolojik rehabilitasyon kanserden korunma ve risk faktörlerinin en aza indirgenmesinden 

başlayarak, hastalık sürecinde şikayetlerin azaltılması, bağımsızlık seviyesinin üst düzeye taşınması 

ve yaşam kalitesinin artırılmasını ile terminal dönemde kanserli hasta ve ailesi için fizyolojik ve 

psikolojik desteği kapsamaktadır [7]. Çalışmamızda da kanser hastalarının onkolojik rehabilitasyona 

gereksinimi ve onkolojik rehabilitasyonun katkıları literatür eşliğinde tartışılacaktır. 

 Kanserden Korunma ve Risk Faktörleri 

Kanserden korunma (prevansiyon), kanser insidansının ve kanser mortalitesinin azaltılması 

olarak tanımlanmaktadır. Prevansiyon stratejileri arasında kanserojen maddelerden kaçınma, 

kansere neden olan faktörleri azaltma, yaşam tarzını düzenleme diyet önerileri ve fiziksel aktivitenin 

artırılması ile tıbbi müdahaleler (riskli dokunun cerrahi ile çıkarılması ve ilaç tedavisi) sayılabilir. 

Doğal veya sentetik ürünler kullanılarak karsinogenezin invaziv kanser oluşmadan erken evrede 

durdurulması ise kemoprevansiyon olarak tanımlanır. Bu anlamda selektif östrojen reseptör 

modülatörleri (tamoksifen ve raloksifen, meme kanseri), alfa reduktaz inhibitörü (finasterid, prostat 

kanseri), cox-2 inhibitörleri (kolon ve meme kanseri), aspirin (tüm kanserlere bağlı ölüm riskinde 

azalma) gibi ajanlar etkili olabilir [8]. 

  Kanserin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte kişisel ve çevresel risk faktörleri ile 

değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörlerinden bahsedilmektedir. Kişisel risk faktörleri; yaş, 

cinsiyet, aile öyküsü, çevresel risk faktörleri ise; alkol, tütün kullanımı, sedanter yaşam, düzensiz ve 

kötü beslenme alışkanlıkları, zararlı ultraviole ışınları, hava kirliliği ve bazı kimyasal maddeler 

olduğu belirtilmektedir [9] 

 Çeşitli kanserlerin risk faktörleri ve klinik özellikleri; anatomik bölge ve hatta aynı anatomik 

bölge içindeki farklı tümör tipleri için dahi önemli farklılıklar gösterir. Bu nedenlerden dolayı, kanser 

tek bir hastalık değil, farklı hastalıkların birleşimidir [10].  

Onkolojik Rehabilitasyon Tanımı 

Kanser alanında onkolojik rehabilitasyon çalışmaları 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Lehmann 

ve arkadaşları 1978 yılında yayınladıkları çalışmada rehabilitasyon alanındaki ihtiyaçları araştırmış 

ve psikolojik stres, ağrı, kas zayıflığı, günlük yaşam aktiviteleri, ambulasyon ve aile desteği 

konularında problemler belirlemiştir [11]. Onkolojik rehabilitasyon hasta ve yakınlarına danışmanlık, 

hastanın ağrı ve yorgunluk şikayetlerinin azaltılması, beslenme alışkanlıkları, fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programları, solunum rehabilitasyonu, kognitif rehabilitasyon, psikolojik ve cinsellik 

rehabilitasyonunu içeren hasta merkezli multidisipliner bir ekip çalışmasını içermektedir. Bu ekibi 

doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, beslenme ve diyetetik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, 

konuşma dil terapisti ve hastanın yakınları oluşturmaktadır. Onkolojik rehabilitasyon ekibi tedaviye 

bütüncül yaklaşmalı, tedavi öncesi/sonrası (remisyon) dönemler ile sağkalım dönemi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Onkolojik rehabilitasyon, kanser tipine özgü hastalık aşamaları ve semptomlar açısından dört 

evreye ayrılmıştır. Bunlar; koruma evresi, restoratif evre, destekleyici evre ve palyatif dönemdir. 

[12,13].  

T 
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Onkolojik Rehabilitasyonda Koruma Evresi 

Koruma evresinde kanser hücresi nispeten küçüktür ve metastaz görülmez. Kanserin bu 

aşaması genellikle tümörün cerrahi ile çıkarılmasıyla iyileştirilebilir. Rehabilitasyonun bu süreci 

kanserin ve tedavinin etkileri, hasta eğitimi, psikolojik destek ve hasta fonksiyonlarının korunmasını 

içerir [12,13].  

Koruma evresi, bireyin hastalığı ve uzun süren tedaviler ile yeni tanıştığı, sağlığı ile ilgili 

kaygı endişe duyduğu hassas bir dönemdir. Rehabilitasyon sürecinin ilk basamağını oluşturan bu 

evrede hastaya yaklaşım tedavinin etkinliği açısından önem taşımaktadır. İlk olarak; bireyin tüm 

sistemleri ayrıntılı olarak incelenmelidir. Tanı aşamasından itibaren rehabilitasyonun tedavi 

sürecine katkıları konusunda hasta ve yakınları bilgilendirilmeli, bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine 

yönelik bireysel rehabilitasyon programları planlanmalıdır [14].  

Onkolojik Rehabilitasyonda Restoratif Evre 

Restoratif evrede; kanser çevre dokulara yayılmaya başlamamıştır ancak koruma dönemine 

göre daha büyük tümöre rastlanır. Genellikle erken evre kanser olarak da adlandırılır. Rehabilitasyon 

sürecinde hastanın tanı öncesi fonksiyonlarına geri dönmesi ve tedavinin yan etkilerine bağlı 

şikayetlerin en aza indirgenmesi hedeflenir [12,13]. 

Kemoterapi ve radyoterapi gören hastalarda tüm sistemler ayrıntılı ve sık aralıklarla 

değerlendirilmelidir. Bu evrede tedavinin yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek yorgunluk ve 

ağrı gibi fiziksel semptomlar kaydedilmelidir. Onkolojik rehabilitasyonun bu evresinde fonksiyonel 

kapasitenin korunması, gevşeme tekniklerinin çalışılması ve psikososyal rehabilitasyon ile aile 

desteği tedavinin etkinliği açısından önemlidir [15]. 

Onkolojik Rehabilitasyonda Destekleyici Evre 

Destekleyici evrede; kanser çevre dokulara yayılmaya başlamış olabilir ve kanser hücreleri 

bölgenin lenf düğümlerinde mevcut olabilir. Bu aşamada rehabilitasyonun hedefleri, hastasının 

aktivite ve fonksiyonelliğini optimal düzeyde tutmak ve yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı 

olmaktır [14].  

Destekleyici evrede bazı hastalarda metastaz görülebilir. Metastaz durumunda 

rehabilitasyonun en önemli basamağını psikososyal destek programları oluşturmaktadır. Bireyin iyi 

olma halinin geliştirilmesi, toplumsal katılımın devam ettirilmesi ve tedaviye bağlı şikayetlerinin 

azaltılmasına yönelik bireysel rehabilitasyon programlarının planlanması gerekmektedir [16].  

Onkolojik Rehabilitasyonda Palyatif Evre 

Palyatif evre, hastalık ile artmış fiziksel, fonksiyonel ve psikolojik kısıtlanmalara karşın 

hastanın yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek amaçlı bütüncül rehabilitasyon sürecini içeren 

terminal dönemdir [14]. 

Palyatif evrede, bireyin yaşı ve kanser türüne bakılmaksızın yaşam kalitesine odaklanılır. 

Hasta yakınlarının bu süreçteki tutumu önemlidir. Aile eğitimi, gevşeme yöntemlerinin öğretilmesi, 

psikososyal desteğin devam ettirilmesi ve artırılması, müzik terapi vb alternatif tamamlayıcı 

tedavilerin rehabilitasyon sürecinde yer alması bireyin hastalık ve süreç ile baş etme becerisine katkı 

sağlayacaktır [17]. 

Onkolojik Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesi 

Günümüzde kanserden korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler elde 

edilmesi ile birlikte onkolojik rehabilitasyonda yaşam kalitesinin önemini artırmıştır. Kanser 

hastaları henüz tanı koyulduğu aşamada rutin yaşamlarına devam eden, yüksek fonksiyonel düzeye 

sahip, hastalığa ait herhangi bir yan etkiyi vücudunda daha önce hissetmeyen kişilerdir. Bu nedenle 

bir çok kanser hastası tedavilerin başlaması ile birlikte yorgunluk, uzun süreli yatışlar, tekrarlı 

taramalar, tedavilerin yan etkisi ile yaşam kalitelerinin azaldığını ifade etmektedir. Bu dönemde 

hasta ve yakınlarının genel istekleri, günlük aktivitelerine devam edebilmek, iyileşebilmek, 

olabildiğince uzun yaşamak ve yaşam kalitesini korumaktır [12].  

 Kanser; fiziksel, sosyal, psikolojik ve kognitif açıdan iyileşme ve şiddetlenme dönemleri olan, 

uyum zorlukları yaratabilen, kronik bir hastalıktır [18]. Kanser sağkalanlarının %33’ü yaşam 

kalitesinin bozulmasının belirgin sebebini bilinmeyen yorgunluk olarak bildirmiştir [19]. Kanserli 

birey ve sağ kalanları için öncelikli amaç; kanserle ilişkili tedavilerden etkilenen fonksiyonların 
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iyileştirilmesidir. Onkolojik rehabilitasyonun temelinde ise kanser hastaları ve yakınlarının yaşam 

kalitesinin korunması ve artırılması ile iyi olma halinin desteklenmesi yer almaktadır [4,7].  

Kanserli birey ve çevresi için; tanı,  tedavi ve tedavi sonrası dönemde önemli adaptasyonlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sağ kalanlarda bireylerin aktivite katılım düzeyleri, ilgi alanları ve 

yaşam kaliteleri yeniden şekillenmektedir. Kanserli bireylerde hastalığın farklı dönemlerinde 

onkolojik rehabilitasyonun amaçları da değişiklik göstermektedir. Tanı aşamasında yaşam kalitesi ve 

fonksiyonelliğin korunması ve devam ettirilmesi birincil hedef iken tedavi aşamasında iyileşmenin 

desteklenmesi ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesini önlemek ön plandadır. Yaşam kalitesinin 

korunması ve artırılmasına yönelik bireye özgü submaksimal düzeyde aerobik egzersiz programlarına 

yer verilmesi onkolojik rehabilitasyonun ilk basamaklarındandır [20]. 

Onkolojik Rehabilitasyon ve Egzersiz 

Onkolojik rehabilitasyonda egzersiz programları ile yetişkin ve çocuk hastalarda, kanserin 

çeşitli türlerinde erken dönemden itibaren, kas iskelet sistemi tonusunun korunması, solunum 

egzersizleri ile bireyin harcadığı eforun azaltılması, yorgunluk düzeyinin minimale indirilmesi, yaşam 

kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır [20]. 

Kanser tanısı alan bireylerde ilk dönemde kişiye özgü yüklenme prensiplerini içeren egzersiz 

programları fiziksel fonksiyonların korunması ve devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Kanser 

tedavilerinin devam ettiği progresif dönemde ise, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının temel 

amacı bireyin yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Yorgunluk düzeyinin azaltılması, ağrısının en aza 

indirgenmesi, günlük yaşam aktivitelerine optimum düzeyde katılabilmesi ve maksimum bağımsızlık 

amaçlanarak tedavi programları planlanmaktadır. 

Sağ kalım döneminde ise, bireylerin günlük yaşam sırasında “wellness” olarak adlandırılan 

iyi olma halinin sağlanabilmesi, kişisel bakım, hijyen, yemek yeme, mobilite ve ulaşım aktivitelerine 

olabildiğince katılabilmesi hedeflenmektedir. Onkolojik rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 

bireyin solunum kapasitesinin artırılması, yürüme mesafesinin artırılabilmesi, bireyin günlük 

yaşama adapte olabilmesi ve bağımsızlığını destekleyen aktivite ve egzersizler tedavi programını 

oluşturmaktadır [21]. 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programları kapsamında egzersiz eğitimine katılabilecek 

grupların başlıcaları; lenfomalar, lösemiler, beyin tümörleri, meme kanserleri, kolorektal kanserler, 

mide kanserleri, akciğer kanserleri, prostat kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri, 

tiroid kanserleri ve çocukluk çağı kanserleridir (lösemiler, santral sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, 

nöroblastom, yumuşak doku sarkomları, wilms’ tümörleri, kemik tümörleri vs.). Bu hastalarda, 

hastalığın ve uygulanan medikal yada cerrahi tedavi yaklaşımlarının neden olduğu sorunları ve yan 

etkilerini azaltmaya, fiziksel fonksiyonları koruma ve artırmaya, yaşam süresini ve kalitesini 

artırmaya yönelik terapatik egzersizler (germe, kuvvetlendirme, solunum, gevşeme egzersizleri ve 

aerobik egzersizler) postüral re-edükasyon, masaj, skar mobilizasyonu, ağrı inhibisyonuna yönelik 

fizyoterapi modaliteleri, çocuklar için nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, duyu, algı ve kognitif eğitim, 

günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanmasına yönelik yaklaşımlar, ortez ve yardımcı 

cihazlar, günlük yaşam aktivitelerinde enerji koruma teknikleri, mobilizasyona yönelik yardımcı 

cihazların seçimi ve eğitimi ile aile eğitimi çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca toplum sağlığına 

yönelik sağlıklı kişilerde kanser ve risk faktörleri konusunda bilgilendirme, fiziksel aktivite ve 

egzersizin yararları hakkında bilinçlendirme programları uygulanmaktadır [14, 22-25]. 

Egzersiz ve tedavi sürecinin birlikte yürütüldüğü kanserli bireylerde; sistemik sorunlar, 

laboratuvar değerleri ve yüksek ateş gibi bulgular her tedavi seansı öncesi ve sonrasında 

değerlendirilmelidir. Ateş 38ºC’nin altında, trombosit sayısı 50.000 ve üzerinde, lökosit sayısı 5.000-

10.000 seviyesinde, hemoglabin 8 ve üzerinde birey egzersiz programına devam edebilir. Ek olarak 

bulantı, kusma, diyare gibi semptomlar egzersiz programının kalitesi açısından göz önünde 

bulundurulması gereken parametrelerdendir. Bu değerlerdeki minimal değişiklikler egzersiz 

programının tipi, şiddeti ve süresi açısından farklılıklara yol açabilmektedir [12].  

Kanser Hastalarında Psikososyal Rehabilitasyon 

Kanser hastasının stres ile başa çıkabilmesi, kanserin türü, süresi, yeri, belirtileri, ön görülen 

gidiş gibi tıbbi faktörlere, hastanın daha önceki hastalıklara uyum sağlayabilme derecesi, hastanın 

fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon kapasitesi, hastanın kendi kişiliği ve sorunları ile başa çıkma 
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yöntemleri gibi psikolojik faktörlere, kültürel ve etnik yapıya, çevrede duygusal destek veren kişilerin 

olup olmaması, sağlık ekibinin etkisi gibi kişilerarası faktörlere bağlıdır [17] Onkolojik 

rehabilitasyonda önemli rol oynayan psikososyal destek kanser ile başa çıkma stratejilerinin 

güçlendirilmesinde, yaşam kalitesinin iyileştirilip hastanın kaygı düzeyinin azaltılmasında veya 

ortadan kaldırılması konularında kanserli bireye katkı sağlamaktadır [26,27]. 

 

SONUÇ 
 

Kanser hastalarının fonksiyonel durumlarını ve yaşam kalitesini en erken aşamada geliştirmek 

için tatmin edici ve etkili uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Onkolojik rehabilitasyon yaklaşımları, 

kanserli hastalar için kapsamlı bir değerlendirmenin ardından bu hastalara göre uyarlanmış bireysel 

programlar olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bireysel rehabilitasyon programlarını hasta ve aile 

eğitimi, aerobik egzersizler, pulmoner rehabilitasyon, vücut farkındalık eğitimleri, beslenme 

teknikleri, cinsel terapi, enerji koruma teknikleri, psikososyal rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, 

dans terapi ve yoga oluşturmaktadır ve bireylerin yaşam kalitesinin en üst düzeye ulaştırılması, 

şikayetlerinin minimuma indirilmesi ile fonksiyonel kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda, onkolojik rehabilitasyonun etkinliğini kanıtlamak için iyi planlanmış, ileriye yönelik ve 

randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 
 

Teşekkür: Yok. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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ünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında sağlığı, yalnızca bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden de 

tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. Sağlığın önemli belirleyicilerinden olan beslenme de 

sadece fizyolojik değil, psikolojik ve sosyal yönü de olan bir olgudur. Yeterli ve dengeli beslenme 

ise sağlığın korunması ve sürdürülmesinde temel rol oynar [1, 2]. 

Mental Sağlik: Beslenme İle İlişkisi 

Besin tercihleri ve seçimi, çevresel, kültürel, genetik, sosyal ve duyusal değişkenlerle karmaşık bir 

etkileşim gösterir. Doğuştan tatlı tat tercihi bu konudaki tek istisnadır. Bu tercih erken çocukluk 

döneminde oluşur ve yaşam boyu devam eder. Besin seçimi öğrenilen bir davranıştır.  Bu nedenle 

kronik hastalıkların oluşumunun önlenmesinde, sağlıklı beslenmeye yönelik davranış değişikliği, 

anahtar bir rol oynamaktadır [3]. 

Tüketilen spesifik bazı besinler, bireyin beslenme biçimi, beynin kimyasal kompozisyonunu 

oluşturur, zira besin ögeleri beynin çalışmasını etkileyen kimyasallar olan nörotransmitterlerin öncü 

maddesidir. Bu kimyasal moleküller sinir iletimi boyunca, bir sinir hücresinden bir diğerine iletilirler. 

Bu iletilerin düzeyine bağlı olarak mental sağlık, mood, uyku düzeni ve düşünme kapasitesi değişir. 

Bu nedenle tüketilen besinler mood, davranış ve beynin fonksiyonlarını etkiler. Karnı aç olan kişi 

huzursuz/irritedir, yemek yiyince sakinleşir ve tatmin olur [4, 5]. 

Beyin, metabolik aktivitesi yoğun olan bir organdır ve dinlenme anında bile günlük alınan 

enerjinin %20-30 kadarını kullanır. Bu nedenle beynin enerji ve besin öğesi gereksinimi oldukça 

yüksektir. Vücuda alınan enerji ve besin öğelerindeki değişiklikler, beyindeki sinirlerin kimyasını ve 

fonksiyonunu etkiler [5]. 

Beslenme ve ruhsal durum arasındaki ilişki iki yönlüdür. Kişinin beslenme şekli ruhsal 

durumunu etkilerken, aynı zamanda ruhsal durumu da beslenmesini etkiler. Yaygın mental 

bozukluklar, çeşitli kaygı ve depresif bozuklukları ifade etmektedir. Beslenme ile ilintili mental 

sorunlar Tablo 1’de gösterilmiştir [6]. 

Tablo 1: Beslenme ile ilintili mental sorunlar ve nedenleri 

Beslenme ile ilintili mental sorunlar Nedenleri  

Anoreksiya Nervoza İleri düzeyde kilo takıntısı 

Bulimia Yeme bozukluğu, diyet takıntısı 

Pika Besin olmayan maddelerin yenmesi- demir eksikliği 

Hiperaktivite Gıda katkıları ve boyaları 

Otizm Civa ve anne sütünde bulunan toksik kimyasallar 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Bakır, manganez vb. kimyasalların dengesizliği 

Bipolar Bozukluk Bakır dengesizliği 

Şizofreni Bakır, civa, manganez, kadmiyum toksisitesi 

Epilepsi Dengesiz beslenme 

Dünya nüfusunun %4,4’ünün depresif bozukluktan,%3,6’sının anksiyete bozukluğundan 

muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum Amerika vb. batı ülkelerinin bazılarında daha 

yüksek oranlarda görülmektedir [7]. Buna dayanarak, günümüzde yaygın olarak tüketilen Amerikan 

diyetine bakıldığında; kremalı pasta, dondurma, gazlı/şekerli içecekler, hamburger, pizza, patates 

kızartması, sosis, mısır patlağının sık tüketildiği görülmektedir. Fast-food tarzı beslenmenin 

depresyonu artırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Fast-food besinler, işlenmiş/rafine ürünler ve 

içerdiği trans yağ nedeniyle depresyon için risk faktörleridir. Diyette fazlaca yer alan trans yağların 

inflamasyona yol açarak depresif semptomlara neden olduğu ileri sürülmektedir [8, 9]. 

Mental Sağlık Üzerinde Etkisi Olan Besin Öğeleri 

Mental sağlığı etkileyen birçok besin ögesi ve besin bileşeni vardır. Bunlar karbonhidratlar, 

proteinler,  yağlar, vitaminler ve minerallerdir [10, 11]. 

Karbonhidratlar 

Vücudun temel enerji kaynağıdır. Beyin enerji gereksinimini, kesintisiz olarak sadece glikozdan 

sağlamaktadır [12]. İşlevsel olabilmesi açısından tüketilen karbonhidratın cinsi ve miktarı önemlidir. 

D 
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Uzun süreli düşük miktarda karbonhidrat tüketimi durumunda beyin enerjisiz kalır. Tüketilen 

miktar kadar, karbonhidrat kaynağı olarak hangi besinlerin tüketildiği de önemlidir. Kompleks 

karbonhidratları içeren tam tahıllar, kuru baklagiller ve sebzeler iyi karbonhidrat kaynakları iken; 

fazlaca tüketilen şeker, nişasta, rafine edilmiş tahıllar ve tatlılar sağlıklı karbonhidrat kaynağı olarak 

önerilmemektedir [9, 13]. 

Karbonhidratların mood ve davranışı önemli ölçüde etkilediğine ilişkin mekanizmalar metabolik 

olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yüksek miktarlarda rafine karbonhidrat tüketimi durumunda, kan 

şekeri yükselir, bunun sonucunda insülin ve triptofan düzeyinde artış görülür. Triptofan, beyindeki 

serotonin düzeyinin artmasına yol açar ve bu da mood’u etkiler, sedatif etki yapar ve uyku hali görülür 

[9, 13]. Çocuklarda da yüksek şeker tüketiminin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna neden 

olabileceği ileri sürülmektedir. Rafine karbonhidrat yoğunluklu diyetlerin bir diğer olumsuz yönünün 

de, bu tür diyetlerin genellikle beyin fonksiyonları ve mental sağlık için gerekli olan diğer esansiyel 

besin öğelerinden yetersiz düzeyde olabileceği belirtilmektedir [14]. 

Proteinler 

Proteinleri oluşturan aminoasitler vücudun yapıtaşıdırlar. Aminoasitler beyindeki 

nörotransmitterlerin sentezinde önemli role sahiptirler. Beyindeki birçok nörotransmitter 

aminoasitlerden sentezlenmektedir. Örneğin: nörotransmitterlerden dopamin, tirozin 

aminoasidinden, serotonin ise triptofan aminoasidinden sentezlenmektedir. Bu aminoasitlerin 

eksikliği beyindeki bu nörotransmitterlerin düşük seviyede olmasına neden olur. Eğer triptofan 

yetersizse, vücutta beyin hasarı ve mental defektler meydana gelebilir [15]. Bu nedenlerle vücutta 

sentezlenemeyen ve esansiyel olan 8 aminoasidin dışarıdan besinlerle alınması zorunludur. Diyette 

yüksek kaliteli proteinlerin yeterince yer alması, bu 8 aminoasidi sağlamaktadır. Etler, yumurta, süt 

ve süt ürünleri kaliteli protein kaynaklarıdır, bu besinlerin yeterli tüketiminin, beyin fonksiyonu ve 

mental sağlığı olumlu yönde etkileyebileceği ileri sürülmektedir [13]. 

Yağlar 

Beynin yapısına bakıldığında %60’ı yağdan oluşmaktadır. Dolayısıyla diyetteki yağın miktarı ve 

çeşidi mood regülasyonu ve beyin fonksiyonunda önemli rol oynar. Yağlar sfingomiyelinlerin 

yapısında bulunduğu gibi, beynin gri maddesi özellikle omega-3 yağ asitlerince zengindir. Omega 3 

yağ asitleri beyin fonksiyonları için çok önemlidir; bipolar hastalıklar, alzheimer ve streste etkileri 

olmakla birlikte, bu yöndeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Omega-3 yağ asitlerinin mental 

sağlıktaki etkinliğinin, membran yapısında olması, nörotransmitterler, epitelyum, nöral dejenerasyon 

ve inflamasyon üzerindeki etkilerinden ileri gelebileceği düşünülmektedir [11, 13]. 

Kolesterol açısından durum incelendiğinde, bilindiği gibi düşük kolesterollü diyetler kardiyo-

vasküler hastalık riskini azaltmaktadır. Ancak, çok düşük kolesterollü bir beslenme ile kandaki 

kolesterolün düşük düzeylerde olmasının, beyin serotonin seviyesinin azalmasına yol açarak; mood 

değişiklikleri, öfke ve agresif davranışlara da neden olabileceği ileri sürülmektedir [12, 16]. Zira 

kolesterol nöral membranların yapısında yer alır, gen transkripsiyonunda da sinyal modülatörüdür. 

Diyetle doymuş ve trans yağ tüketimi arttığında, serum kolesterol düzeyi yüksek olduğunda, 

damarlarda plak oluşumu riskleri nedeniyle, beyne giden kan akımı yavaşlar ve daha ileri 

durumlarda inme/felç görülür. Dolayısıyla sağlıklı bir yağ tüketiminin/diyetin yağ örüntüsünün, 

mental sağlıkla doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkili olduğu düşünülebilir [11]. 

Vitaminler  

B Grubu Vitaminler 

B vitaminleri enerji metabolizmasının önemli ko-enzimleridir. Beyne glikozdan enerji sağlandığı 

düşünüldüğünde, bu etkinin başlı başına mental sağlıkla direk ilişkili olduğu söylenebilir [11]. 

• Tiamin: Tahıllar, yağlı tohumlar ve organ etlerinde yüksek miktarda bulunan tiamin, glikoz 

metabolizmasında önemli rol oynayarak, beynin temel enerji kaynağını sağlar. Tiamin aynı zamanda 

çeşitli transmitterlerin sentezi için de gerekli olduğu ve eksikliğinde konfüzyon, mental değişiklikler, 

dengesizlikler ve hafıza kaybı görüldüğü bildirilmiştir [13, 15]. 

• B12 vitamini: Et, süt ve deniz ürünleri ile yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan 

B12 vitamini, sinir hücrelerinin miyelin tabakasının oluşmasında görev almaktadır. Beyinde yetersiz 

miyelin oluşumu durumunda, beyinde hasar ve fonksiyon bozuklukları görülür. Uzun süre yetersizliği 

durumunda ise sinir hasarı, demans ve beyinde geri dönüşsüz atrofilere neden olur. Mental 
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hastalıklarla ilgili olarak bilinen bir hipotez vardır; “Homosistein Hipotezi”. Bu hipoteze göre vücutta 

yüksek homosistein düzeyi, psikiyatrik sendromlarla ilişkilidir ve B grubu vitaminlerinden B12, folik 

asit ve B6,  homosistein metabolizmasında önemli rolleri olan vitaminlerdir [11, 13, 15]. 

• Folik Asit: Karaciğer, diğer organ etleri, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. 

Alkolizm durumunda yetersizliği görülebilmektedir. Protein/aminoasit metabolizmasında (özellikle 

metionin aminoasidi) folik asitin önemli rolü vardır. Düşük folik asit düzeyi metionin sentezinde 

azalmaya neden olur, kan homosistein düzeyi artar, artan homosistein ise kalp hastalıkları ve 

inme/felce yol açar. Folik asit yetersizliği aynı zamanda beyin serotonin düzeyinde de azalmaya neden 

olarak, mental hastalıklara, depresyona yol açabilir [11, 13, 17, 18]. 

• Niasin: Et, karaciğer ve diğer organ etleri, balık, buğday embriyosu ve fıstıklarda bulunan 

niasin, aynı zamanda vücut tarafından elzem olan triptofan aminoasidinden sentezlenir. Enerji 

metabolizmasında ko-enzim olarak rol alır. Düşük niasin düzeyi, irritabilite, baş ağrısı, hafıza kaybı, 

uyku bozukluğu ve emosyonel dengesizliklere yol açar [13, 15]. 

• B6 vitamini: Pek çok bitkide, hayvansal besinde bulunan B6 vitamini, beyin 

transmitterlerinin sentezi için gereklidir. Yetersizliğinde yorgunluk/tükenmişlik, sinirlilik, 

irritabilite, depresyon, uykusuzluk, baş dönmesi ve nöral değişiklikler oluşur. Hem yetersizliği, hem 

de aşırı alımı (takviye ürünler ile) mental sağlığın bozulmasına neden olur [13, 15]. 

C Vitamini 

Başta turunçgiller olmak üzere, sebze ve meyvelerde bulunan C vitamininin, yaşlanma, beyin 

yaşlanması, alzheimer ile ilişkisi üzerine yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. “ SİNK HİPOTEZİ” 

ne göre, C vitamini güçlü bir antioksidan vitamin olması nedeniyle, beynin sağlıklı yaşlanmasını 

sağlar. Bu hipotezin kesinleşmesi için bu yönde daha ileri çalışmalara gerek duyulduğu 

belirtilmektedir [19, 20]. 

D vitamini 

D vitamini beyin gelişiminde çok önemli bir vitamindir. Düşük maternal D vitamini düzeyinin 

şizofreni riski oluşturduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Vücutta D vitamini eksikliğinin 

depresyon için bir risk faktörü olabileceğine ilişkin çalışmalar vardır. Mevsimsel olarak yaz aylarında 

vücudun D vitamini üretimine paralel olarak, serotonin sentezinin de arttığı, ruh halinin olumlu 

etkilendiği gösterilmiştir [21, 22].  D vitamini eksikliğinde depresif belirtiler görülmektedir. Ancak D 

vitamini takviyesinin depresyonu önlemedeki etkinliğine dair kanıtlar henüz azdır/yetersizdir [13, 15, 

23-25]. 

Mineraller 

Demir 

Organ etleri, kırmızı et, tavuk, zenginleştirilmiş tahıl ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, 

koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler demirin önemli kaynaklarıdır [13]. Vücutta pek çok 

önemli fonksiyonlarının yanı sıra demirin aynı zamanda beyinde oksidasyon sürecindeki rolü ve 

aminoasit metabolizmasında yer alan triptofan hidroksilaz vb. pek çok enzimin ko-faktörü olması 

nedeniyle nörotransmitterlerin sentezi (serotonin, norepinefrin ve dopamin) üzerinde olumlu etkisi 

olduğu bilinmektedir. Demir aynı zamanda spinal kordun miyelinizasyonunu sağlaması ve elektron 

transport zincirindeki metabolik etkisi nedeniyle, beyin fonksiyonlarında önemli rolü olduğunu 

düşündürmektedir. Demir yetersizliği olan kişilerde depresyon görülme sıklığı daha yüksek 

bulunmuş; ancak bunun aksini gösteren çalışmaların da mevcut olduğu belirtilmiştir[13, 26-28]. 

Çinko 

Zengin kaynakları et, yumurta, karaciğer, deniz ürünleri, kuru baklagil ve tam tahıllar olan 

çinkonun, yaklaşık 100 enzim sisteminde görevi vardır. Vücudun antioksidan savunma 

mekanizmalarında rol oynar. Bu etkileri ile çinko, beynin nörotransmisyon fonksiyonlarında ve 

vücudun antioksidan savunma mekanizmaları dâhil olmak üzere, pek çok enzimin ko-faktörü olması 

nedeniyle önemli bir mineraldir. Depresyon durumu ile çinko düzeyi arasında ters ilişki bulunduğu 

birçok çalışmada gösterilmiş, ancak depresyonun etiyolojisi ve tedavisinde oynadığı rol henüz tam 

anlamıyla açıklanamamıştır [13, 27, 29]. 

Selenyum 

Kaynakları toprağın selenyum içeriği ile orantılı olan selenyumun yetersizliğinde depresyonun 

daha da kötüye gittiği ileri sürülmektedir. Selenyum alımı yeterli olan kişilerde depresif belirtiler, 
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düşük selenyum alan kişilerden daha az görülmektedir. Doğum sonrası depresyonun önlenmesinde 

de selenyumun önemli bir rolü vardır ve doğum öncesinde selenyum alımının depresif belirtilere karşı 

koruyucu etkileri olabileceği gösterilmiştir [13, 27, 29]. Selenyumun mental sağlıkla ilişkisi, güçlü bir 

antioksidan kapasiteye sahip olması ile de açıklanabilir.  

Mental Sağlığa Yararlı Beslenme Modeli 

Akdeniz türü beslenmenin kardiyovasküler hastalıklar, endotelyal fonksiyon üzerindeki etkileri 

nedeniyle, mental sağlık ve fonksiyonları açısından da sağlıklı bir beslenme modeli olduğu 

bilinmektedir. Akdeniz diyeti uygulayan bireylerde, bu diyetin mental sağlık üzerine etkilerini 

saptamak amacıyla geliştirilen nöropsikolojik testlerden birinde yapılan ölçümlerde, olumlu sonuçlar 

elde edilmekle birlikte, uygulanan diğer testlerde önemli bir ilişki bulunamamıştır. Buna rağmen, 

akdeniz beslenme modelinin içeriği düşünüldüğünde; optimal/sağlıklı bir beslenme modeli olması 

nedeniyle, vücudun tüm fonksiyonlarının sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlama özelliklerine 

sahip olduğu açıktır [15, 30-33]. Bu beslenme modelinde; her gün: 1-2 porsiyon süt ve türevleri (az 

yağlı), 1-2 porsiyon sağlıklı tahıl ve ürünleri (ekmek, makarna, pilav vb.), 2 porsiyon ve daha fazla 

sebze, 1-2 porsiyon meyve, 30-60 gr. (1 avuç) yağlı tohum tüketilmeli; haftada: 2’şer porsiyon beyaz ve 

kırmızı et (az yağlı veya yağsız), 2 ve daha fazla porsiyon balık, 2-4 adet yumurta,  2 ve daha fazla 

porsiyon kuru baklagil tüketilmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra vücudun sıvı gereksinimini 

karşılayacak miktarda, başta hijyenik temiz su olmak üzere, bol yararlı sıvı tüketilmelidir [34, 35]. 

 

SONUÇ 
 

Bedenen sağlığın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için olduğu kadar, mental sağlığın 

korunması ve sürdürülmesinde de bireyin besin seçimi ve beslenme uygulamaları önemli rol oynar. 

Bu nedenle optimal/sağlıklı beslenme ilkeleri doğrultusunda bireyin yaşı, cinsiyeti, aktivite düzeyi göz 

önüne alınarak, yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması hem bedenen, hem de ruhsal yönden iyi 

durumda olmasını sağlaması açısından önemlidir. 
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Gaziantep İlinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan 3-18 Yaş Grubu Çocukların 
Beslenme Durumlarının Ve E-110 (Sunset Yellow) Katkı Maddesi Bulunan Besinlerin Tüketim 

Miktarlarının Saptanması 
 

Saadet Tayşi1, Mine Yurttagül2 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: DEHB olan çocukların beslenme durumlarını saptamak, gıda katkı maddesi E-110 içeren besinlerin tüketim miktarını 
araştırmak ve gıda katkı maddesi ile ilgili tutumları belirlemek amacıyla yapılmıştır 
Yöntem: Çalışmaya 3-18 yaş aralığında DEHB tanısı almış toplam 130 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların; antropometrik 
ölçümleri alınmış ve beden kütle indeksi (BKI) hesaplanmıştır. Beslenme durumunu değerlendirmek ve ambalajlı tüketilen 
besinlerin içindeki E-110 katkı maddesinin tüketim miktarını saptamak amacı ile 24 saatlik besin tüketim kaydı alınmıştır. Günlük 
alınan E-110 miktarları ise E-110 içeren besinlerin tüketim miktarları ile Türk Gıda Kodeksi’nde besinlere katılmasına izin verilen 
en yüksek E-110 miktarları göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 
Bulgular: Tüm yaş gruplarında posa, potasyum, kalsiyum tüketimi yetersiz olup gereksinen miktarın sırasıyla %51.6-60.6, 
%34.7-54.3 ve %39.9-88.6’sı karşılanmıştır. Üç yaş grubu demir gereksinmesini karşılarken, 4-6 yaş gereksinimlerinin %77.3’ünü, 
7-9 yaş %96.0’sını, 10-13 yaş grubu erkekler %98.8’ini kızlar %72.9’unu, 14-18 yaş grubu ise erkekler %104.5’ini, kızlar 
%56.0’sını karşılamıştır. Enerji gereksinmesi ise, 3 yaş grubunda %102.6, 4-6 yaş grubunda %81.6, 7-9 yaş grubu %87.5, 10-13 
yaş grubu erkeklerde %68.1 kızlarda %66.7, 14-18 yaş grubunda ise erkeklerde %62.4, kızlarda %76.5 oranında karşılanmamıştır. 
Ailelerin %58.8’i renklendirici gıda katkı maddelerinin tüketiminin DEHB’luğunu etkilediğini düşünmektedir. Ailelerin %27’si 
DEHB ile ilişkili beslenme bilgisi aldığını belirtmiştir. DEHB olan çocukların ortalama Sunset Yellow (E-110) tüketim miktarları 
0.0033 – 0.021 mg/kg arasında hesaplanmıştır. Bu miktarlardaki tüketim ile günlük alınabilir miktar (ADI: 0- 4 mg/kg/gün) 
aşılmamaktadır 
Sonuç: DEHB tanısı almış çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmalı, ambalajlı besinlerin etiket bilgileri okunmalı ve 
DEHB’nu etkileyen yapay renklendiricileri içeren besinlerin tüketiminin azaltılması konusunda aileler ve çocuklar eğitilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), beslenme, sunset yellow (E-110) 

 

Determination of The Nutritional Status and The Food Consumption Amounts Containing E-110 

(Sunset Yellow) Additive Among Children of 3-18 Age Group with Attention Deficit and 

Hyperactivity Disorder in Gaziantep Province 
Purpose: To determine the nutritional status of children with ADHD, to investigate their consumption of foods containing 
food additive E-110 and to determine the attitude towards food additives. 
Methods: A total of 130 children aged 3-18 diagnosed with ADHD included in the study. The children’s anthropometric 
measurements were taken and body mass indexes (BMI) were calculated. In order to evaluate the nutritional status and to 
determine the consumption amount of the E-110 additive in the packaged consumed foods, 24-hour food consumption record 
was taken. The daily E-110 amounts were calculated by considering the consumption amounts of foods including E-110 and 
the highest E-110 amounts allowed to be added to the foods in Turkish Food Codex. 
Results: In all age groups, the consumption of fiber, potassium and calcium were inadequate, and the received amounts were 
51.6%-60.6%, 34.7%-54.3%, and 39.9%-88.6%, respectively. While three-year-olds met the iron requirements, age group 4-6 
years met 77.3%, age group 7-9 years met 96.0%, age group 10-13 years met 98.8% for boys and 72.9% for girls, and boys met 
104.5% and girls met 56.0% for age group 14-18 years. As for energy requirement, three-years-olds met 102.6%, age group 4-6 
years met 81.6%, age group 7-9 years met 87.5%, age group 10-13 years met 68.1% for boys and 66.7% for girls, and age group 
14-18 years met 62.4% for boys and 76.5% for girls. Amongst the families, 58.8% thought that the consumption of coloring 
food additives affects ADHD. Moreover, 27.0% of the families reported that they received ADHD-related nutrition 
information. The average amount of E 110 (Sunset Yellow) consumption in children with ADHD is between 0.0033 – 0.021 
mg/kg. This amount of consumption does not exceed the acceptable daily intake (ADI: 0-4mg/kg/day). 
Conclusion: The families and children should be educated for the information on labels of packaged foods, should reduce the 
consumption of foods containing artificial colorants that are affecting ADHD and maintain adequate and balanced nutrition. 
 
Keywords: Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), nutrient, sunset yellow (E-110) 
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İplik Fabrikası İşçilerinde Mesleki Yorgunluğun Değerlendirilmesi  

Suzan Havlioğlu1, Tülay Ortabağ2 
1 Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı vardiya usulü çalışan işçilerde Mesleki Yorgunluk/Tükenmişlik/Toparlanma Ölçeği’nin  (The 
Occupational Fatigue Exhaus Tion/Recovery Scale  (OFER) geçerlilik ve güvenirliğini test etmektir. 
Yöntem: Çalışma, Ocak 2018-Şubat 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 340 kişinin çalıştığı iplik 
fabrikasında yürütülen metodolojik tipte bir araştırmadır. Çalışmada bizim tarafımızdan oluşturulmuş sosyo-demografik bilgi 
formu, 2005 yılında Peter C Winwood tarafından geliştirilen The Occupational Fatigue, Exhaustion Recoveryscale, (OFER) ve 
1989 yılında Krupp ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yorgunluk Şiddet Ölçeği (FSS) kullanılmıştır.  Veriler araştırmaya 
katılmayı kabul eden 302 kişi üzerinde yüzyüze görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Çalışma için etik kurul onayı, 
fabrikadan yazılı izin ve katılımcıların sözlü onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirmesinde pearson korelasyon ve faktör 
analizleri kullanılmıştır. 
Bulgular: Mesleki Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe sürümünün iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı (cronbach alfa) kronik yorgunluk 
alt boyutunda 0.85,  akut yorgunluk alt boyutunda 0.67 ve toparlanma alt boyutunda 0.68 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-
tekrar test güvenirliğinde birinci ve ikinci ölçüm arasında fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Yapı geçerliliği için faktör analizi 
yapılmış olup tüm maddelerin kendi boyutu ile olan faktör yüklerine denk düşen yol katsayıları 0.600 ile 0.830 arasında 
bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizine göre toplam varyansın 63.2’si açıklanmaktadır. 
Sonuç: Mesleki Yorgunluk Ölçeği vardiya usulü çalışan işçilerde mesleki yorgunluğu değerlendirmede Türkçe için geçerli ve 
güvenilir olduğu belirlendi. Vardiya usulü çalışanlarda mesleki yorgunluğu belirlemek için bu ölçeğin kullanılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki yorgunluk, vardiya, geçerlilik, güvenirlik 
 
 

Evaluation of Occupational Fatigue in Yarn Factory Workers 
Purpose: This study aims to conduct the Turkish reliability and validity study of The Occupational Fatigue Exhaustion 
Recovery Scale (OFER) for determining the occupational fatigue for the shift workers. 
Methods: The study is a methodological study conducted in the yarn factory in Sanliurfa Organized Industrial Zone between 
January 2018 and February 2018 with 340 employees. The socio-demographic information form developed by us, The 
Occupational Fatigue, Exhaustion Recovery scale, developed by Peter C Winwood (OFER) in 2005 and the Fatigue Severity 
Scale (FSS) developed by Krupp et al. Data were collected using 302 face - to - face interview techniques. Ethics committee 
approval, written permission from the factory and verbal consent of the participants were obtained for the study. Pearson 
correlation and factor analyzes were used to evaluate the data. 
Results: The internal consistency reliability coefficient (cronbach's alpha) of the Turkish version of the Occupational Fatigue 
Scale was 0.85 in the chronic fatigue subscale, 0.67 in the acute fatigue subscale, and 0.68 in the recovery subscale. The test-
retest reliability of the scale was not different between the first and second measurements (p> 0.05). For the construct validity, 
factor analysis was conducted and the road coefficients corresponding to the factor loads of all items were found to be between 
0.600 and 0.830. According to the explanatory factor analysis, 63.2 of the total variance is explained. 
Conclusion: The Occupational Fatigue Scale was found to be valid and reliable for Turkish in the assessment of occupational 
fatigue in shift workers. It is recommended to use this scale to determine occupational fatigue in shift workers. 
  
Keywords: Occupational fatigue, shift, validity, reliability 
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Majör Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Fibronektin ve Prealbumin Üzerine Etkisi 
Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışma, majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin fibronektin ve prealbumin üzerine etkisini araştırmak 
amacıyla planlandı. 
Yöntem: Çalışmaya, yaşları 21-47 arasında değişen 10 kadın (%50), 10 erkek (%50) toplam 20 hasta alındı. Çalışmaya alınan 
hastalar, tedavi ve kontrol gurubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Tedavi grubundaki hastalar, hastaneye yattıkları ilk günden itibaren 
rutin tedavilerine (medikal, cerrahi vs.) ek olarak haftada 4 gün olmak üzere fizyoterapi programına alındı. Fizyoterapi programı 
; erken mobilizasyon ve ambulasyon eğitimi, pulmoner fizyoterapi, aktif ve pasif normal eklem hareketi egzersizleri gibi 
parametreleri içermekteydi. Tedavi günleri salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü olarak belirlendi. Pazartesi ameliyat günü 
olduğundan hastalara tedavi yapılamadı. Kontrol grubu, çeşitli nedenlerden dolayı fizyoterapi alamayan hastalardan oluşturuldu. 
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların hastaneye yatışlarından itibaren 6 hafta boyunca haftalık olarak değerlendirmeleri yapıldı. 
Değerlendirmede demografik bilgiler, yanık hasarının özellikleri, fibronektin ve prealbumin gibi parametrelere bakıldı.  
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; tüm biyokimyasal parametrelerde tedavi grubu lehine anlamlı olduğu 
gözlendi (p<0.05). Prealbuminde tedavi grubunda 2. haftadan itibaren anlamlı bir yükselme görüldü (p<0.05). Fibronektinde de 
tedavi grubunda 4. haftadan itibaren anlamlı bir artış gözlendi (p<0.05). 
Sonuç: Erken fizyoterapi yanık tedavisinin önemli bir parçasıdır. Majör yanık sonrası görülen hipermetabolik cevabın etkisinin 
azaltılmasında, erken dönem fizyoterapinin etkili olabileceği görüşündeyiz. Ancak çok merkezli ve daha geniş çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Majör yanıklar, erken fizyoterapi, fibronektin, prealbumin, biyokimyasal parametreler 

 

The Effect of Early Physiotherapy on Fibronectin and Prealbumin in Major Burn Patients 
Purpose: This study planned to investigate the effect of early physiotherapy on fibronectin and prealbumin in major burn 
patients. 
Methods: Ten women (50%) and 10 men (50%) aged 21–47 years old were included in this study. Participants were divided 
into two groups: one group was the treatment group and the other was the control group. In the treatment group, patients were 
admitted to the physiotherapy programme from the first day they have been hospitalised, in addition to their routine treatment 
(medical, surgery, etc.), for 4 days per week. It consisted of parameters such as early mobilisation and ambulatory training, chest 
physiotherapy, and both active and passive normal joint movement exercises. The days of treatment were determined as 
Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Patients could not be treated on a Monday because that was surgery day. The 
control group consisted of patients who could not receive physiotherapy due to various reasons. All patients included in the 
study were evaluated weekly for 6 weeks after admission to the hospital. Parameters such as demographic information, 
characteristics of burn injury, fibronectin and prealbumin were evaluated. Results: When the results obtained were considered; 
there was a significant difference in favour of the treatment group for all biochemical parameters (p < .05). From the second 
week, a significant increase was observed in prealbumin values in the treatment group. (p < .05). A significant increase was 
observed in fibronectin after the fourth week (p < .05).  
Conclusion: We believe that early physiotherapy should be included in the treatment in major burns. Early phyotherapy may 
reduce the effects of hypermetabolic response after major burns There is a need for multi-centered and broader studies.  
 
Keywords: Major burns, early physiotherapy, fibronectin, prealbumin, biochemical parameters 
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Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İçerisinde Farklı Toplu Beslenme Hizmeti Veren Yerleri Tercih 
Etme Durumu Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Saptanması  

Mustafa Anıl Erbağcı1, Yasemin Beyhan1 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu araştırma T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan ve dört farklı toplu beslenme hizmeti (TBH) 
veren işletmeyi öğrencilerin tercih etme durumları ve bu durumları etkileyen etmenleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırmaya 278’i Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 239’u Mühendislik Fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 517 öğrenci 
katılmıştır. Kampüste bulunan TBH işletmeleri, beş temel etmen altında gruplandırılmış olan çeşitli toplu beslenme kalite 
kriterleri (Etmen 1: Yiyecekler ve İçecekler, Etmen 2: Restoran Özellikleri, Etmen 3: Hizmet Kalitesi, Etmen 4: Hijyen, Etmen 
5: Fiyat) öğrenciler tarafından 1 ile 4 arasında bir puan verilerek değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Etmenlerin her birinden en yüksek puanları yemekhane almıştır (Etmen 1 X=2.14±0.92, Etmen 2: X=1.89±0.83, 
Etmen 3: X=2.08±1.01, Etmen 4: X=2.20±1.08, Etmen 5: X=2.00±1.03). İşletmelerin, etmenlerin tümünden aldıkları toplam 
puan ortalamaları sırasıyla yemekhane (X=2.00±1.03), kantin (X=1.97±0.80), özel kafe (X=1.83±0.82), özel restoran 
(X=1.82±0.89) şeklindedir. Sonuçlar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.01). İşletmelere araştırmacı tarafından “TBH 
Veren Kuruluşlara Yönelik Hizmet Kalitesi Değerlendirme Formu” uygulanmıştır. İşletmelerin 4 üzerinden aldıkları toplam 
puanlar sırasıyla yemekhane (3.37), kantin (3.03), özel kafe (2.88), özel restoran (2.55) şeklindedir. Öğrencilerin değerlendirme 
sonuçları ile araştırmacının değerlendirme sonuçları karşılaştırılmış, her iki durumda işletmelerin puan sıralamaları aynı çıkmış 
ve sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.01).  
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin TBH tercihi ve TBH hizmet kalitesi değerlendirme 
sonuçlarının, araştırmacının elde ettiği sonuçlar ile paralel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet kalitesinin daha da iyileştirilmesi 
için hizmeti sunan tüm yerlerde, gerekli TBH düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplu beslenme sistemleri, toplu beslenme hizmet kalitesi, toplu beslenme hizmeti tercihi 

 

Preferences of University Students for Places That Serve Different Catering Services On the Campus 

and Determining the Factors That Affect Them 

Purpose: This research was conducted to determine the preferences of students for four different catering businesses located 
on the Hasan Kalyoncu University campus and the factors that affect them.  
Methods: A total of 517 students participated in the research, 278 of which were from the School of Health Sciences and 239 
were from the Engineering Faculty. Catering businesses on campus were assessed by the students with a score of 1 to 4 on a 
variety of catering quality criteria which grouped under five key factors: food and beverages, restaurant characteristics, service 
quality, hygiene and price. 
Results: The cafeteria received the highest score from each factor (Factor 1 X=2.14±0.92, Factor 2: X=1.89±0.83, Factor 3: 
X=2.08±1.01, Factor 4: X=2.20±1.08, Factor 5: X=2.00±1.03). The mean total scores of all the factors of the catering 
businesses are as follows: cafeteria (X=2.00 ± 1.03), canteen (X=1.97 ± 0.80), special café (X=1.83 ± 0.82) and special restaurant 
(X=1.82 ± 0.89). The difference between the results was significant (p <0.01). The "quality of service evaluation form for 
catering" was applied to the businesses by the researcher. The scores of the catering businesses over 4 are in the form of cafeteria 
(3.37), canteen (3.03), private café (2.88) and private restaurant (2.55) respectively. The evaluation results of the students were 
compared with the evaluation results of the researcher. In both cases, the ranking of the points was the same and there was a 
meaningful relationship between the results (p <0.01). 
Conclusion: The result of this study is that students' catering preference and service quality evaluation results are in parallel 
with the results obtained by the researcher. In all places where the service quality needs to be improved, the necessary catering 
regulations should be made. 
  
Keywords: Mass catering, catering service quality, catering service preference 
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Kız Adölesanlarda Skapula Stabilizasyon Egzersizlerinin Klavikula Hareketliliğine Etkisi  

Gönül Elpeze1, Günseli USGU2 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Çalışmamız sağlıklı bireylerde skapula stabilizasyon egzersizlerinin klavikula hareketliliğine etkisini araştırmak amacıyla 
planlandı.  
Yöntem: Çalışmaya 37 birey katıldı. Bireyler rastgele yöntemle 2 gruba ayrıldı. Her iki grup haftada 3 gün olmak üzere 8 hafta 
boyunca fiziksel aktivite programına alındı. Çalışma grubuna fiziksel aktivite programına ek olarak skapula stabilizasyon egzersiz 
eğitimi, kontrol grubuna ise fiziksel aktivite programı uygulandı. Tüm bireyler çalışma öncesi ve sonrası eklem hareket açıklığı 
(Gonyometrik Ölçüm), kas kuvvet testi (Manuel Kas Kuvvet Testi), omuz abduksiyon ve elevasyonu sırasında klavikulanın 
açısal değişiklikleri (Video Analiz Yöntemi) ve üst ekstremite fonksiyonel durumu (Quick Dash Türkçe) bakımından 
değerlendirildiler.  
Bulgular: Hem çalışma grubunda hem de kontrol grubunda üst ekstremite fonksiyonel durumunda artış görüldü. Çalışma 
grubunda egzersiz eğitimi sonrasında omuz skapular düzlem elevasyonu sırasında özellikle non-dominant taraf klavikula 
elevasyonunda, omuz abduksiyonu sırasında ise dominant ve non-dominant taraf klavikula elevasyonunda artış görüldü. Çalışma 
grubunda fiziksel aktivite programı ile skapular stabilizasyon egzersiz eğitimi sonrası dominant tarafta hem klavikular 
protraksiyon hem de retraksiyon hareket açıklığında artış gözlemlendi, non-dominant tarafta da klavikular protraksiyon artış 
gösterdi (p<0.05).  
Sonuç: Omuz kinematiğinin daha iyi anlaşılması açısından sternoklavikular (SK) eklemde meydana gelen klavikula hareketlerinin 
akromioklavikular (AK) eklemde gerçekleşen skapula hareketleri ile glenohumeral (GH) eklem hareketlerinin birlikte analiz 
edilmesi daha faydalı olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adölesan, skapular stabilizasyon egzersiz, biyomekanik, omuz, klavikula, hareket analizi, kinematik. 

 

The Effect of the Scapula Stabilization Exercises on Clavicula Movements in Adolescent Girls 
Purpose: This study was planned to indicate efficiacy of the scapula stabilization exercises on clavicula movements.  
Methods: Thirty-seven subject were included in this study. Subjects were randomized into two groups. Physical activity 
program were applied to both groups 3 days per week during 8 weeks. In the study group; in addition to physical activity 
program, scapular stabilization exercises was applied. In the control group, the physical activity program was applied. All subjects 
in the study were assessed for range of motion (Goniometer), muscle strength (Manuel Muscle Strength Test), angular 
displacements of clavicula during abduction and elevation in skapular plane of the arm (Video Analysis Method), functional of 
the upper limb (Quick Dash Turkish), before and after study.  
Results: Upper limb functional were increased in both groups. After scapular stabilization exercise with physical activity 
program in training group particularly non-dominant side clavicular elevation increased during shoulder elevation in scapular 
plane. Dominant and non-dominant side clavicular elevation increased during shoulder abduction. After scapular stabilization 
exercise with physical activity program on dominant side both clavicular protraction and retraction ranges were incereased also 
in non-dominant side clavicular protraction was increased in training group (p<0.05).  
Conclusion: Clavicula movements occuring at SC joint investigated with GH joint and scapula movements consisting at AC 
joint is more beneficial for understanding shoulder kinematics. 
  
Keywords: Adolescent, scapular stabilization exercises, biomechanics, shoulder, clavicla, motion analysis, kinematics.  
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Vücut Ağırlık Kaybı Programı Uygulanan Aşırı Kilolu ve Obez Kadınlarda Badem Tüketiminin 
Antropometrik Ölçümler ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Sabiha İrem Ünal1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Kilometre Diyet Danışmanlığı Merkezi, Gaziantep  

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Yetişkin kadınlara uygulanan dengeli hipokalorik, 30 g/gün badem eklenmiş (müdahale, BED grubu) ve eklenmemiş 
(kontrol, BsizD grubu) zayıflama diyet programının etkisinin belirlenmesidir.  
Yöntem: Çalışma 3 ay süreli randomize kontrollü bir çalışmadır. Gaziantep ilinde Kilometre Diyet Danışmanlığı Merkezi’ne 
başvuran 25-50 yaş grubunda hafif şişman (BKİ: 25,0-29,9 kg/m2) ve şişman  (BKİ:≥30 kg/m2) 32 kadında yürütülmüştür. 
Bireyler gelişigüzel iki gruba ayrılmış, kişiselleştirilmiş hipokalorik diyet planlanmış ve bir grubun diyetine ara öğün için enerji 
içeriği dikkate alınarak 30 g/gün badem eklenmiştir. Çalışmanın başlangıcında, 1., 2., ve 3. aylarda birbirini izleyen 3 gün süre ile 
24 saatlik besin tüketim kaydı alınmış, başlangıçta, 1., 2., ve 3. aylarda antropometrik ölçümleri yapılmış ve  vücut bileşimi 
belirlenmiştir. BKİ, bel/kalça çevresi oranı (BKO), bel çevresi/boy uzunluğu, (BBO) oranı hesaplanmıştır. Hekim kontrollü 
olarak rutinde başlangıçta ve 3. ayda biyokimyasal parametrelere bakılmıştır. 
Bulgular: Başlangıçta kontrol ile müdahale grupları arasında antropometrik ölçümler açısından fark belirlenmemiştir (p>0.05). 
Müdahale ve kontrol grubu kadınların başlangıç ve 1., 2., 3. aylarda vücut ağırlığı, BKI, bel ve kalça çevresi,  BKO, BBO, vücut 
yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,001). Kontrol grubunda başlangıç ve 3. ay 
ölçümleri arasında HbA1c ve LDL-kolesterol açısından anlamlı fark oluşmazken (p>0.05), müdahale grubunda anlamlı fark 
olduğu (p<0,05) görülmüştür. İnsülin, HDL-kolesterol, trigliserit ve insülin direncinde (HOMA-IR) başlangıç ve 3. ay arasında 
her iki grupta da anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
Sonuç: Dengeli hipokalorik diyet müdahale ve kontrol grubunda önemli düzelme sağlamış, badem eklenen grubun daha iyi 
gelişme gösterdiği belirlenmiştir. Zayıflama diyetlerine ara öğünde badem eklenmesi sağlıklı bir seçenek olarak önerilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Badem, obezite, zayıflama, antropometri, kan parametresi 

 

The Effect of Almonds Consumption on Anthropometric Measurements and Some Blood 

Parameters in Overweight and Obese Females in a Weight Reduction Program 
Purpose: To determine the effects of a balanced hypocaloric almond (30 g/day) enriched diet (AED, intervention group) in 
comparison to a balanced hypocaloric almond free diet (AFD, control group). 
Methods: Study was a randomized controlled trial, carried for 3-months, on 32 overweight (BMI: 25.0-29.9 kg/m2) and obese 
(BMI: ≥30 kg/m2) women, aged 25-50 years, admitted to Kilometre Diet Consultation Centre in Gaziantep. The subjects were 
randomly divided into two groups, individualized hypocaloric diets were planned, 30 g/day of almond was added to intervention 
group as a snack considering the energy content. 24-hour dietary intakes for 3 consecutive days were recorded at the beginning, 
1rd, 2nd, and 3rd months.  Anthropometric measurements were taken and body composition was determined. BMI, waist/hip 
circumference ratio (WHR) and waist circumference/height ratio (WHtR) were calculated. Biochemical analysis were made 
prior to and at the 3rd month. 
Results: At the beginning of the study no statistically significant difference was found between anthropometric measurements 
of intervention and control groups (p>0.05). Body weight, BMI, waist, hip circumferences, WHR, WHtR, percentage of body 
fat, body fat mass decreased significantly in almond and control groups compared with the beginning and 1rd, 2nd., 3rd months 
of the study (p=0.001). Statistically significant reduction in HbA1c and LDL-cholesterol levels in almond group (p<0.05) was 
determined. Significant differences were found in insulin, HDL-cholesterol, triglycerides and HOMA-IR levels compared to 
the prior and end of study in both groups (p<0.05). 
Conclusion: Balanced hypocaloric diet caused improvements in both groups, but better improvement was determined with 
almond enriched diet. In weight reduction diets, almond as a snack could be a healthy choice. 
  
Keywords: Almond, obesity, slimming, anthropometry, blood parameter 
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İki Farklı Palmar Deri Rezistansı Olan Kişilerde El Becerisinin Karşılaştırılması 
İbrahim Küçükcan1, Yavuz Yakut2 

1 Osteolife Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Merkezi, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Müzisyenlerin performanslarını sergilerken en çok kullandıkları uzuvları elleridir. Bu yüzden el fonksiyonlari bu kişiler 
için oldukça önemlidir. Dolayısıyla mesleki rahatsızlıklardan korunmak ve performansı artırmak için özenle incelenmelidir. 
Çalışma müzisyenlerde palmar deri rezistansının el becerisi ile ilişkisinin araştırılması amacı ile yapıldı. 
Yöntem: Çalışmaya 18-45 yaşları arasında 33’ü kadın, 39’u erkek toplam 72 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların palmar deri 
rezistansı multimetre ile ölçüldü, el becerisi ölçümü için 9 delikli peg testi uygulandı. Palmar deri rezistansı düşük ve yüksek olan 
kişilerin el becerileri karşılaştırıldı.  
Bulgular: Dominant ve dominant olmayan tarafta palmar deri rezistansı düşük olan ve yüksek olan grupların el becerileri 
arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Palmar deri rezistansı düşük olanların el becerisinin daha iyi olduğu gözlendi.  
Sonuç: Palmar deri rezistansının müzisyenlerde performansı etkileyen bir kriter olduğu, mesleki rahatsızlıklara yönelik risk 
faktörlerinin belirlenmesinde, tedavi planı oluşturulmasına katkı sağlayabilecek, objektif veriler elde edebileceğimiz 
elektrofizyolojik bir ölçüm yöntemi olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Palmar deri rezistansı, müzisyenler, el becerisi, performans, fizyoterapi 

 

Comparison of Handicraft in People with Two Different Palmar Skin Resistance 
Purpose: Musicians perform the performances of the limbs they use the most hands. Therefore, hand functions are very 
important for these people. Therefore, it should be scrutinized carefully to protect against occupational diseases and to improve 
performance. The study was performed to investigate the relationship between palmar skin resistance and hand dexterity in 
musicians. 
Methods: A total of 72 participants (33 female, 39 male) were included in the study. The palmar skin resistance of the 
participants was measured by a multimeter and a 9-hole peg test was performed for handicraft. Palmar skin resistance was lower 
and higher compared to the hand skills of people. 
Results: There was a significant difference between the hand skills of the groups with low and low palmar skin resistance on 
the dominant and non-dominant side (p <0.05). It was observed that the hand skills of those with low palm skin resistance were 
better. 
Conclusion:  We think that palmar skin resistance is a criterion that affects performance in musicians, and that risk factors for 
occupational disorders should be considered as an electrophysiological measurement method in which we can obtain objective 
data that can contribute to the creation of a treatment plan. 
 
Keywords: Palmar skin resistance, musicians, hand skill, performance, physiotherapy 
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Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Bireylerde Kolorektal Kanser Taraması Tutumlarının 
Belirlenmesi Ve Gaitada Gizli Kan Taraması 

Gündem Yakan1, Tülay Ortabağ2 

1 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Evde Sağlık Hizmetleri, Koordinasyon Birimi, Adıyaman 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 

 

Amaç: Bu çalışmada Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde yaşayan bireylerde Gaitada Gizli Kan (GGK) testi ile Kolorektal Kanser 
(KRK) taraması ve bireylerin kanser taramasına yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırmamızın örneklemini, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi 2 No’lu ASM’de Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında Aile 
Hekimliği polikliniğine başvuran 50-70 yaş arasındaki 563 birey oluşturmaktadır. Çalışmada bireylerin sosyodemografik 
özelliklerini ve kolorektal kanser risk faktörlerini belirleyen anket formu ile Kolorektal Kanser Taraması Tutum İnanç Ölçeği 
yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmış, vücut kitle indeksini belirlemek için katılımcıların boy ve kilo oranları araştırmacı 
tarafından ölçülmüştür. 
Bulgular: Elde edilen verilere göre bireylerin yaş ortalaması 59.35±6.15 ve % 52.6’sı kadın, % 88.6’sı evlidir. Kolorektal Kanser 
Taraması Tutum İnanç Ölçeği’nin alt boyutlarından alınan puan ortalamaları sırasıyla; önemseme - tutarlılık alt boyutu puan 
ortalaması (15.61±2.10), sosyal etki alt boyutu puan ortalaması (14.94±2.40), duyarlılık algısı alt boyutu puan ortalaması 
(10.18±2.20), yanıt etkinliği alt boyutu puan ortalaması (7.90±1.14) ve kanser endişesi alt boyutu puan ortalaması (6.82±1.95) 
olarak bulunmuştur. Önemseme-tutarlılık algısı üzerinde etkili olan faktörler; evli olmak olarak belirlenmiştir (p=0.000). 
Duyarlılık algısı üzerinde etkili olan faktörler; cinsiyet ve eğitim durumu olarak belirlenmiştir (p=0.000). Yanıt etkinliği algısı 
üzerinde etkili olan faktörler; eğitim durumu olarak belirlenmiştir (p=0.001). Kanser endişesi algısı üzerinde etkili olan faktörler; 
cinsiyet ve çalışma durumu olarak belirlenmiştir (p=0.000), (p<0.001). 
Sonuç: Çalışma kapsamında 563 bireye immunokimyasal gaitada gizli kan (iGGK) testi yapılmış (%93.8) ve katılımcıların 
%7.1’inin (n=40) test sonucu pozitif bulunmuştur. iGGK test sonucu pozitif çıkan bireylerden bir kişiye kolonoskopi sonrası 
tübüllovillöz adenom tanısı konmuştur. 
                                                          
Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, kolorektal kanser taraması, gaitada gizli kan testi 
 

Determination of Colorectal Cancer Screening Attitudes and Screening of Fecal Occult Blood in 

İndividuals in Living Gölbaşı District in Adıyaman Province 
Purpose: In this study, it was aimed to determine of Colorectal Cancer (CRC) Screening Attitudes with of Fecal Occult Blood 
(FOBT) test among individuals aged between 50 and 70. 
Methods: 563 individuals aged between 50 and 70 who presented to Adıyaman province to Gölbaşı district 2’nd family health 
center, family physician policlinic between March and May 2017 constituted sample of study. The factors that have been taken 
into consideration throughout this research are as follows; the socio-demographics of individuals colorectal cancer risk factors. 
These factors have been scaled and evaluated using a survey form and this scale was applied with face –to- face interview 
technique. A research specialist has been appointed in order to determine the Body Mass Index (BMI). 
Results: According to the obtained data, the average age of the individuals is 59.35±6.15 years 52.6% of them are female and 
88.6% of them are married. The average of scores were taken from the sub-groups of Colorectal Cancer Screening Attitude and 
Belief Scale, have been found as (15.61±2.10)  the average of scores for the care-consistency sub- group, (14.94±2.40) the 
average of scores for the social influence sub-group (10.18±2.20) the average of scores for the sense of sensitivity sub- group, 
(7.90±1.14) the average of scores for the response activity sub-group and (6.82±1.95) the average of scores for the cancer worry 
sub-group respectively. Factors effect on care and sense of consistency have been identified as being married (p=0.000). Factors 
effect on sense of sensitivity have been identified as to being educational status and gender (p=0.000). Factors effect on response 
activity have been identified as being educational status (p=0.001). Factors effect on cancer worry have been identified as to 
being working status and gender (p=0.000), (p<0.001). 
Conclusion:  Within the scope of the study, the immunochemical fecal occult blood test (iFOBT) was performed on 563 
individuals (%93.8) and 7.1% of the participants (n = 40) were found to be positive for the test result. Tubullovillous adenoma 
were diagnosed after colonoscopy to a person from individuals who were positive for (iFOBT) test results. 
  
Keywords: Colorectal cancer, colorectal cancer screening, fecal occult blood test 
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Adolesanlarda Farklı İki Günde Belirlenen Besin Ögesi Alımları ile Sağlıklı Yeme İndeksi ve Diyet 
Kalite İndeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

İrem Ayhan Tural1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep  

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Adolesanların farklı iki günde belirlenen besin ögesi alımları ile Sağlıklı Yeme İndeksi (HEI-2010), Diyet Kalite İndeksi 
(DQI-I) ve Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Çalışma, Kilis ilinde Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gündüzlü eğitim-öğretim gören, çalışmaya 
katılmayı kabul eden, 15-18 yaş grubu toplam 200 adolesan (erkek: 62, %31,0; kız: 138, %69,0) üzerinde yürütülmüştür. 
Bulgular: Erkek ve kızların sırasıyla %4,8 ve %8,7’si obez (BKI>97.per), %8,1 ve %15,9’u ise fazla kiloludur (BKI: 85.-97.per). 
HEI-2010, DQI ve KIDMED indeksleri 14 gün ara ile farklı iki günde alınan besin tüketim kayıtları ile hesaplanmıştır. Çalışmada 
iyi diyet kalitesine (HEI: ≥80 puan) sahip adolesan bulunmamıştır. HEI-2010 1. (başlangıç) ve 14. gün ortalama puanı erkeklerde 
46,2, kızlarda ise 48,7 puandır, %49,5’inin diyet kalitesi kötü (<50 puan) olarak belirlenmiştir. Toplam meyve, tam meyve ve 
toplam sebze puanları cinsiyete göre anlamlı düzeyde kızlarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05, p<0.01). DQI-I 1. ve 14. gün 
puan ortalaması 100 puan üzerinden erkeklerde 50,7, kızlarda ise 45,5 puandır. Sebze, tahıl, posa, protein, toplam yağ, doymuş 
yağ, yağ asitleri ve toplam DQI-I puanları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur (p<0.01, p<0.05). Kızlarda protein 
puanı daha yüksek; sebze, posa, toplam yağ, doymuş yağ, yağ asitleri ve toplam DQI-I puanları ise daha düşük düzeyde 
belirlenmiştir. Adolesanların KIDMED puanı ortalaması 4,1±2,33 (erkek: 4,4±2,43, kız: 3,9±2,27) puandır ve diyet kalitesi orta 
düzeydedir (4-7 puan) ve geliştirilmesi gerekmektedir.  
Sonuç: Adolesanların diyet kalitesi iyi değildir geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme eğitim programlarının uygulanması 
gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyet kalitesi, sağlıklı yeme indeksi, diyet kalite indeksi, adolesanlarda beslenme, besin ögeleri, beslenme 
alışkanlıkları 

 

Determination of Association between Dietary Intakes Determined in Two Non-Consecutive Days, 

Healthy Eating Index and Diet Quality Index among Adolescents 
Purpose: To determine the association between dietary intakes determined in two non-consecutive days, and Healthy Eating 
Index (HEI-2010), Diet Quality Index (DQI-I) and Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED). 
Methods: A total of 200 adolescents (boys: 62, 31.0%; girls: 138, 69.0%), aged 15- 18 years, in Mehmet Sanlı Vocational and 
Technical Anatolian High School in Kilis were participated. 
Results: Percentages of obesity (BKI >97.per) among boys and girls were 4.8% and 8.7% and overweight (BKI: 85.-97. Per) 
were 8.1% and 15.9%, respectively. Scores were calculated depending on 24-hour dietary recall on two randomly-selected non-
consecutive days (14-day interval). None of the adolescents had a good diet quality (HEI score: ≥80). Mean HEI-2010 score of 
1st (baseline) and 14th days was 46.2 for boys and 48.7 for girls and out of total 49.5% had diet quality determined as poor (<50 
points). Total fruit, whole fruit and total vegetable scores were found statistically significant (p <0.05, p <0.01) according to 
gender and higher in girls. Mean DQI-I score of 1st and 14th days was 50.7 for boys and 45.5 points for girls out of 100. Total 
vegetables, total grains, fibre, protein, total fat, saturated fat, fatty acids and total DQI were found statistically significant 
(p<0.01, p<0.05) according to gender.  Protein score was high, total vegetable, fiber, total fat, saturated fat, fatty acids and total 
DQI-I scores were low in girls than boys. Mean KIDMED score of adolescents was found as 4.1±2.33 (boys: 4.4±2.43, girls: 
3.9±2.27) points and was in intermediate level (4-7 points). 
Conclusion: It has been determined that the adolescents' diet quality is not good, so nutrition intervention and promotion 
programs should be implemented. 
  
Keywords: Diet quality, healthy eating index, diet quality index, nutrition in adolescents, nutrients, eating habits 
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Kemoterapi Alan Meme Kanserli Kadınlarda Aerobik Egzersizlerin Kognitif Fonksiyonlar ve Yaşam 
Kalitesi Üzerine Etkisi 

Deniz Kocamaz1, Tülin Düger2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep 
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 

 

Amaç: Bu çalışmada,  kemoterapi sırasında meme kanserli kadınlarda aerobik egzersizin kognitif fonksiyonlar ve yaşam kalitesi 
üzerine etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
Yöntem: Çalışmada, kemoterapi almasına karar verilen, 18-65 yaş aralığındaki, 87 kadın aerobik egzersiz ve ev programı grubu 
olarak ikiye ayrıldı. Bireylerin demografik özellikleri, yorgunluk şiddeti, kognitif düzeyi, yaşam kalitesi ve klinik bulguları 
değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve tedavi sonrası yapıldı. Aerobik egzersiz grubunda, haftada 3 gün yüzüstü, 
oturma ve ayakta durma sırasında 3’er egzersizi içeren rehabilitasyon programı, ev programı grubunda ise haftada 3 gün 30-45 
dakika boyunca orta şiddette yürüyüş yapması istendi. Egzersiz programı 12 hafta olarak planlandı. Egzersiz programı bireye 
özgü planlandı ve kademeli olarak artırıldı. Bireylerin egzersiz ve yürüyüş yaptıkları günleri egzersiz günlüğü üzerinden 
işaretlemesi istendi.  
Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda, kemoterapi sırasında aerobik egzersiz grubundaki kadınların kognitif fonksiyonları ev egzersiz 
grubuna göre daha fazla arttığı görüldü (p<0,05). Egzersiz ve yürüyüş yapan tüm bireylerde yorgunluk semptomlarının 
korunduğu, kemoterapinin yan etkilerine rağmen artmadığı görüldü. Yaşam kalitesi açısından aerobik egzersiz yapan kadınlarda, 
yürüyüş yapanlara göre fiziksel, semptom ve genel sağlık parametrelerinde daha yüksek skorlar elde edildi. 
Tartışma: Meme kanserli kadınlarda kemoterapi sırasında fizyoterapist eşliğinde yapılan aerobik egzersizler tedavinin yan 
etkilerini azaltmada, bireylerin kognitif fonksiyonlarının korunmasında ve arttırılmasında etkin bir yöntemdir. Çalışmamızda 
kemoterapi boyunca uygulanmış olan egzersiz programlarının sonuçları rehabilitasyona katkı sağlayacak ve bu alanda çalışan 
fizyoterapistlere yol gösterecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, aerobik egzersiz, kognitif fonksiyon, yaşam kalitesi, rehabilitasyon 

The Effect of Aerobic Exercise and Walking on Cognitive Functions and Quality of Life in Women 

Receiving Chemotherapy with Breast Cancer 
Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of aerobic exercise on cognitive functions and quality of life in 
breast cancer women receiving chemotherapy. 
Methods: In this study, 87 women aged 18-65 years, who were decided to take chemotherapy by the doctor, were divided into 
two groups as aerobic exercise and home program. Demographic characteristics, fatigue severity, cognitive level, quality of life 
and clinical findings were evaluated. Evaluations were made before and after treatment. In aerobic exercise group, have done 
exercises 3 times a week. The rehabilitation program has comprised prone, sitting and standing positions, which included 3 
exercises. In the home program group, they were asked to moderate walking for 30-45 minutes with for 3 days a week. The 
exercise program was planned as 12 weeks. The exercise program was planned for the individual and gradually increased. The 
individuals were asked to mark the days they exercise and walk on the exercise diary. 
Conclusion: As a result of the study, it was seen that women in the aerobic exercise group increased their cognitive functions 
more than the home exercise group during chemotherapy (p <0.05). It was observed that fatigue symptoms were preserved in 
all individuals despite the side effects of chemotherapy. In terms of quality of life, women who done aerobic exercise had higher 
scores in parameters about physical, symptom and general health than walking women. 
Discussion: Aeorobic exercise is an effective method for reduction of treatment side effect and protect and increase coginitive 
functions in women with breast cancer. The results of the exercise programs that were administered during chemotherapy in 
our study will contribute to rehabilitation and lead to physiotherapists working in this area. 
  
Keywords: Breast cancer, aerobic exercise, cognitive function, quality of life, rehabilitation 
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Yaşlı Bireylerde Ayakkabı Uygunluğunun Fonksiyonel Performans Düzeyine ve Dengeye Etkisinin 
Araştırılması 

Tuba Maden1, Kezban Bayramlar1 

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Çalışma, yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun fonksiyonel performans düzeyine ve dengeye etkisini araştırmak 
amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Çalışmaya 71’i kadın, 83’ü erkek toplam 154 birey katıldı. Bireyler, ayakkabı uygunluğu, statik denge, dinamik denge, 
fonksiyonel performans ve düşme korkusu yönünden değerlendirildi.  
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; ayakkabı uygunluğu, fonksiyonel performans ve denge açısından erkek 
bireyler lehine cinsiyetin önemli bir faktör olduğu gözlendi (p<0,05). Tüm bireylerde ayakkabılı ve ayakkabısız yapılan denge ve 
fonksiyonel performans testleri karşılaştırıldığında, ayakkabının denge ve fonksiyonel performansa etkisi olmadığı belirlendi 
(p>0,05). Ayakkabı açısından düşme korkusuna bakıldığında, kadın ve erkek bireyler arasında fark bulunmadığı tespit edildi 
(p>0,05). Statik denge testlerinde sağ ve sol ayakla yapılan performans süreleri karşılaştırıldığında fark gözlenmedi (p>0,05). 
Sonuç: Fizyoterapistlerin denge ve düşme için tedaviye aldıkları yaşlı bireylerde cinsiyet faktörünün önemli olduğu ve klinik 
değerlendirme sırasında ayakkabının da dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.  
 
Anahtar Kelimeler: Ayakkabı uygunluğu, geriatri, denge, fonksiyonel performans 

 

İnvestigating the effects of Footwear Suitability on functional performance level and balance in 

elderly 
Purpose: This study was designed to investigate the effects of Footwear Suitability on functional performance level and balance 
in elderly. 
Methods: The study a total of 154 older people individuals, 83 men and 71 women. Subjects were assessed in terms of static 
balance, dynamic balance, functional performance and fear of falling. 
Results: According to the results of study; It was observed that gender was an important factor in favour of men in terms of 
footwear suitability, functional performance and balance (p<0,05). Comparing with balance and functional performance tests 
were performed with and without shoes in all individuals, it was assign that footwear have no effect on balance and functional 
performance (p>0.05). İnventigating the fear of falling in terms of footwear, was indicated no difference between men and 
women (p>0,05). Comparing the performance time according to static balance tests were performed right foot and left foot, 
wasn’t observed statistically significant difference (p>0,05). 
Conclusion:  We think that physiotherapists who study with elderly person who have balance disorder and fear falling should 
take into consideration the gender factor. While doing clinic assessment, physiotherapists should keep in mind footwear as well. 
 
Keywords: Footwear suitability, geriatrics, balance, functional performance 
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Anne ile Yenidoğan Bebeğin Serum D Vitamini Düzeylerinin ve Etkileşimlerinin Belirlenmesi 
Ufuk Ayşe Kepkep1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep  

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Gebe kadınlarda ve yenidoğanda serum D vitamini düzeylerinin ve etkileşimlerinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Çalışma kesitsel bir çalışmadır, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde 
gebeliğinin >37 haftası üzerinde olan 66 gebe kadın ve yenidoğanda yürütülmüştür. Kadınların demografik özellikleri, 24 saatlik 
besin tüketimi, besin desteği kullanma durumu, serum D vitamini düzeyleri belirlenmiş, antropometrik ölçümleri yapılmıştır. 
Bulgular: Gebe kadınlarda ortalama yaş (±S) 28.8±6.9 yıldır. Yüzde 33,3 oranında gebe kadının D vitamini desteği 
kullanmaktadır ve kullanılan doz da ülke programı ile uyumlu değildir. Gebe kadınlarda ortalama (±S) 25(OH)D vitamini düzeyi 

17,3 ± 9,0 [destek kullanmayan kadın (DsizK): 16,5± 7,9; destek kullanan kadın (DK): 18,8 ±11,0] ng/mL, yenidoğan kord 

kanında 16.6± 9.9  [annesi destek kullanmayan yenidoğan: (YDsizK): 13,9± 8,7; annesi destek kullanan yenidoğan (YDK): 

22,1 ±10,1; p=0,000] ng/mL’dir. Gebe kadınların %22,7’sinde ağır eksiklik (<10 ng/dL), %51,5’inde eksiklik (11-19 ng/mL), 
%15,2’sinde yetersizlik (20-29 ng/mL) ve %10,6’sında yeterli düzey (≥30 ng/mL) belirlenmiştir. Yenidoğanda ise sırasıyla 
%33,3, %39,5, %13,6 ve %13,6’dir (YDsizK ve DsizK, p=0,006). Gebe kadınların %86,4’ünün kapalı giyindiği, vitamin D 
düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur (p=0,049). Diyetle günlük D vitamini ve kalsiyum alımı sırasıyla 2,1 mcg ve 894,7 
mg’dır. D vitamini desteği alan kadınların doğumda vücut ağırlığı (p=0,026) ve beden kütle indeksi (BKİ) (p=0,036) düzeyi 
destek kullanmayanlardan daha yüksektir. Yenidoğan doğum ağırlığı YDsizK ve YDK gruplarında 3005,1±456,1 ve 3153±422,5 
gramdır (p>0,05). 
Sonuç: Anne serum vitamin D düzeyi yenidoğanın değeri ile yüksek korelasyon göstermektedir. Anne D vitamini eksikliği 
önemli bir sorundur. Gebelere ve bebeklere D vitamini desteği programı etkin olarak yürütülmeli ve izlenmelidir. Aynı zamanda 
besin zenginleştirme programı da bir müdahale olarak düşünülmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: D vitamini, gebe kadın, yenidoğan, serum d vitamini, kord kanı 

 

Determination of Serum Vitamin D Status of Mothers and Newborns and Interactions 
Purpose: To evaluate the magnitude of vitamin D deficiency (VDD) and interactions in pregnant women and newborns. 
Methods: Cross-sectional study, carried out in a total of 66 pregnant women at >37 weeks of gestation and newborns at the 
Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology in Gaziantep, Turkey. Demographic 
characteristics, 24-h dietary recalls, intake of food supplements, serum vitamin D levels were determined, anthropometric 
measurements were done. 
Results: Mean age (±SD) of pregnant women was 28.8±6.9 years. Only 33.3% of women had VD supplementation during 

pregnancy, does not comply the recommended levels. In pregnat women mean (±SD) 25(OH)D level was found 17.3 ± 9.0  

[non-supplemented women (NSW): 16.5± 7.9; supplemented women (SW): 18.8 ±11.0] ng/mL and in the cord blood of 

newborns it was 16.6± 9.9 [newborns of non-supplemented women (NNSW): 13.9± 8.7 ng/mL and newborns of supplemented 

women (NSW): 22.1 ±10.1 ng/mL; p=0.000] ng/mL. Vitamin D severe deficiency (<10 ng/dL) was noted in 22.7%, deficiency 
(11-19 ng/mL) 51,5%, insufficiency (20-29 ng/mL) 15.2% and sufficiency (≥30 ng/mL) 10,6% of the women, whereas the 
percentages were 33.3%, 39.5%, 13.6% and 13.6% for the newborns (NNSW vs NSW, p=0.006). Out of total, 86.4% of women 
was dressing traditionally covered, and deficiency was determined in higher percentage (p=0,049). Dietary VD and calcium 
intakes were 2.1 mcg/day and 894.7 mg/day. At birth NSW had higher median body weight (p=0.026) and body mass index 
(BMI) (p=0.036) levels than NNSW. Mean birth weights of newborns in NNSW and NSW groups were determined as 
3005.1±456.1 g and 3153±422.5 g (p>0.05). 
Conclusion: Maternal vitamin D levels strongly correlate with newborns levels. Maternal vitamin D deficiency is an important 
problem. Vitamin D supplementation programme for pregnant women and infants should be effectively implemented and 
monitored. Also food fortification could be considered as an intervention programme. 
 
Keywords: Vitamin d, pregnancy, newborn, serum vitamin d, cord blood 
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Gebelikte Aile İçi Şiddetin Belirlenmesi 
Sezer Avcı1, Tülay Ortabağ1 

1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 

 

Amaç: Gebelikte maruz kalınan aile içi şiddeti belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 9 Ekim 2017-Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep Halide Alevli Aile Sağlığı Merkezi’nde 
yapılmıştır. Halide Alevli Aile Sağlığı Merkezi’nde takipli yaklaşık 412 gebe bulunmaktadır. Power analizine göre evren büyüklüğü 

500 ise = 0.05 için örneklem büyüklükleri hesaplanmasında ∓ 0.05 örneklem hatasında (p=0.5 q=0.5) örneklem sayısı 217’dir. 
Ancak kayıpların olabileceği tahmin edilerek 255 gebeye ulaşılmıştır. Veriler, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 2.trimesterdeki 
gebelere (14 – 26. hafta ) uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu, Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği’nden (KYAİŞBÖ) ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği’nden oluşmaktadır. Araştırmanın 
uygulaması için gerekli etik onay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu’na başvuru yapılarak 
alınmıştır. Diğer kurumlardan gereken yazılı izinler alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %30.2’si, 22-26 yaş arasındadır (=28.57±6.17). Gebelerin %40.4’ü ilkokul mezunudur 
ve çoğunluğu ev hanımıdır. Katılımcıların gelir durumu dağılımı incelendiğinde; %72.2’si gelirlerinin giderden az olduğu ve 
%87.5’nin herhangi bir sosyal güvenceye sahip olduğu belirlenmiştir. Gebelerin %58.0’ı görücü usulü ile evlendiklerini ve 
%81.2’si de evliliklerini iyi olarak ifade etmişlerdir. Gebelerin %30.6’sının ilk çocuğuna gebe olduğu ve %57.2’sinin 1-2 çocuk 
sahibi olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %85.5’i isteyerek gebe kalmıştır ve %82.7’si gebeliklerinde ilk kontrolünü birinci ayda 
yaptırmıştır. Araştırmaya katılan gebelerin %9.8’inin eşi tarafından şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. KYAİŞBÖ alt grubunda 
yer alan ekonomik şiddet, %40.4 olarak saptanmıştır. Olumsuz duygulanım olan alt ölçekte ise gebelerin %10.6’sında yüksek, 
%7.8’inde çok yüksek oranda olduğu bulunmuştur. 
Sonuç: Ülkemizde önemli bir toplumsal sorun olan aile içi şiddete araştırmaya katılan gebelerin %9.8’i maruz kalmışlardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, gebelikte aile içi şiddet 
 

Determination of Domestic Violence in Pregnancy 
Purpose: This study was conducted to determine the domestic violence experienced during pregnancy. 
Methods: This descriptive study was conducted on 9 October 2017-January 2018 at Gaziantep Halide Alevli Family Health 
Center. There are approximately 412 pregnant women followed in the Halide Alevli Family Health Center. According to power 

analysis, if the sample size is 500, the sample size is 217 in the ∓ 0.05 sample error (p = 0.5 q = 0.5). However, it was estimated 
that there could be data losses. Therefore, 255 pregnant were reached. Data were applied to pregnant women in the second 
trimester (14-26 weeks) who volunteered to participate in the study. The data collection tools were the questionnaire form 
developed by the researcher, DVWDS (Domestic Violence to Women Determination Scale) and Breastfeeding Self-Efficacy 
Scale. Ethical approval required for the application of the study was obtained by applying to the Ethical Committee of Hasan 
Kalyoncu University Institute of Health Sciences. Written permissions were obtained from other institutions. 
Results: The pregnant womens’ 30.2% participated in the study were between 22-26 years old (=28.57±6.17). The pregnant 
womens’ 40.4% are primary school graduates and most of them are housewives. When the income distribution of the 
participants was examined; 72.2% of the income was less than the expense and 87.5% had any social security. The pregnant 
womens’ 58.0% stated that they were married by arranged procedure and 81.2% that their marriage was good. It was found that 
30.6% of pregnant women were pregnant with their first child and 57.2% had 1-2 children. The participants’ 85.5% had became 
willingly pregnant and 82.7% made their first control in their pregnancy in the first month. It was determined that 9.8% of the 
pregnant women were exposed to violence by their spouses. Economic violence, which is in the sub-group of DVWDS, was 
determined as 40.4%. The negative affect subscale was found to be high in 10.6% and very high in 7.8% of pregnant women. 
Conclusion: Domestic violence which is an important social problem in our country were exposed to 9.8% of the pregnant 
women who participated in the study.  
 
Keywords: Pregnancy, domestic violence in pregnancy 
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Kistik Fibrozisli Hastalarda Üst Ekstremite Kas Kuvveti ve Enduransı İle Fonksiyonel Kapasite ve 
Yaşam Kalitesi 

Çağtay Maden1, Kezban Bayramlar1, Tuba Maden1, Özlem Keskin2, Melda Sağlam2, Yavuz Yakut1 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep 
2Hacettepe Üniversitesi, Fizik  

 

Amaç: Bu çalışma, kistik fibrozisli hastalarda üst ekstremite kas kuvveti ile fonksiyonel kapasite, kassal endurans ve yaşam 
kalitesini araştırmak için yapıldı.  
Yöntem: Çalışmaya 15‘i kız 14’ü erkek, 6 yaş ve üzerinde olan toplam 29 hasta katıldı. Bireyler üst ekstremite kas kuvveti, 
solunum fonksiyon testi, kassal endurans, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi yönünden değerlendirildi.  
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; omuz abdüktörleri. Biceps kas kuvvetinin FEV1(%) ,FVC(%) ve 
PEF(L) değerleri ile bir ilişkisi (r1:0,388 r2:0,398 r3:0,392 p<0,05) olduğu ve diğer kas kuvvetleriyle bir ilişkisi olmadığı tespit 
edildi. Yaşam kalitesinin yeme bozukluğu bölümü puanı ile biceps kas kuvveti arasında bir ilişki olduğu (r:0,381 p<0,05), üst 
ekstremite kas kuvveti ile 6 dakika yürüme testi yüzdesi arasında ilişki olmadığı tespit edildi (p>0,05).  
Sonuç: Kistik fibrozisli hastalarda üst ekstremite kas kuvvetinin azaldığı ve fizyoterapistlerin kuvvetlendirme eğitimi verirken 
üst ekstremite kas kuvvetini de dikkate alması gerektiği, bununda akciğer fonksiyonları ve yaşam kalitesini etkileyeceği 
görüşündeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, üst ekstremite kas kuvveti, yaşam kalitesi, 6 dakika yürüme testi 

 

Upper Extremity Muscle Strength and Functional Capacity, Muscular Endurance and Quality of 

Life in Cystic Fibrosis Patients 
Purpose: This study was designed to investigate of upper extremity muscle strength and functional capacity, muscular 
endurance and quality of life in cystic fibrosis patients.  
Methods: The study a total of 29 patients, 15 women and 14 men aged 6 years and over participated in this study. Individuals 
were assessed for upper extremity muscle strength, lung function test, muscular endurance, functional capacity and quality of 
life.  
Results: It was determined that relationship between biceps muscle strength and FEV1(%), FVC(%), PEF(L) (r1:0,388 r2:0,398 
r3:0,392 p<0,05). It was found that there was no relationship biceps muscle strength with other muscular strengths. It was 
assign that relationship between biceps muscle strength and quality of life eating disorder subscane (r:0,381 p<0,05), there was 
no relationship between upper extremity muscle strength and the 6-min walk test (p>0,05).  
Conclusion: We think decreases in upper extremity muscle strength patients with cystic fibrosis and physiotherapists should 
also take into account upper extremity muscle strength while giving strengthening training, which will affect positively lung 
function and quality of life. 
  
Keywords: Cystic fibrosis, upper extremity muscle strength, quality of life, 6-min walk test, functional capacity 
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Otistik Bozukluğu Olan Çocukların Beslenme Durumlarının Tanımlanması ve Ailelere Verilen 
Beslenme Eğitiminin Etkisinin Belirlenmesi 

Ayşe Gökçe Alp1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep  

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören Otizm / Otizm 
spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların; beslenme durumlarının, antropometrik ölçümlerinin belirlenmesi ve ailelere verilen 
beslenme eğitiminin etkisinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Çalışma 3 ay süreli müdahale çalışma olup, 4-9 yaş grubu (ortalama±S: 7,2±1,37 yıl) 10 erkek ve 4 kız otistik çocukta 
yürütülmüştür. Ailelere başlangıçta. 1., 2. ve 3. aylarda sağlıklı beslenme eğitimi verilmiş, çocukların antropometrik ölçümleri 
yapılmış, vücut bileşimi belirlenmiş, soru kağıdı ile demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları saptanmıştır. Çalışmanın 
başlangıcında ve 3. ayda birbirini izleyen 7 gün süre ile 24 saatlik besin tüketim kaydı alınmıştır.  Ailelere “Çocuklarda Yeme 
Davranışı Ölçeği (Children’s Eating Behaviour Inventory-CEBI)” ve “Gastrointestinal Şikayet İndeksi (Gastointestinal Severity 
Index-GI)” soru kağıtları uygulanmıştır. 
Bulgular: Çocukların enerji, posa, D ve B1, folat vitaminleri, demir ve kalsiyum alım miktarları günlük önerilen miktarlardan 
(DRV) düşük bulunmuştur. Yağdan sağlanan enerji yüzdesi ise yüksektir. Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, boyun ve baş 
çevresi, vücut yağ kütlesi ve vücut yağ yüzdesi ortalama değerleri 3 ayda önemli artış göstermiştir (p<0,05). CEBI puan ortalaması 
102,8±7,9 olup yemek sırasında olumsuzluk puanı kızlarda erkeklere göre daha fazladır (p<0,05), 4-6 yaş grubunda 7-9 yaş 
grubuna (p<0,05) göre daha yüksek bulunmuştur. GI Duyarlılık İndeksi’ne göre çocukların %53.1’inde en az bir semptomun 
görüldüğü belirlenmiştir. Ortalama puan 5,6’dır. Çocuklarda en sık görülen semptomlar diyare (%64,3), gaz şikayeti (%57,1), 
abdominal ağrı (%50,0) ve konstipasyondur (%35,7). 
Sonuç: OSB’li çocuklarda ailelere verilen beslenme eğitimi ile olumlu gelişme sağlandığı gözlenmiştir. OSB’li çocukların 
ailelerinin beslenme farkındalığının arttırılması için ekipte diyetisyen varlığı sağlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, otizm, beslenme eğitimi, beslenme durumu, antropometri 

 

Determination of Nutritional Status of Autistic Children and Effect of Nutrition Education of 

Families 
Purpose: To determine the nutritional status, anthropometric measurements of children with autism / autistic spectrum 
disorder attending Hasan Kalyoncu University Special Education and Research Center in Gaziantep, Turkey and also determine 
the effect of nutrition education given to parents. 
Methods: A 3-month intervention study was held on 10 male and 4 female autistic children, 4-9 years age (mean±S: 7.2±1.37 
years). Nutrition education was given to families at the beginning, 1st, 2nd and 3rd months, anthropometric measurements and 
body composition were assessed, demographic characteristics and nutritional habits of children were determined by a 
questionnaire. At the beginning and on the 3rd month of the study, 24- hour dietary intakes for 7 consecutive days were assessed. 
Children’s Eating Behavior Inventory (CEBI)” and “Gastrointestinal Severity Index (GI)” questionnaires were applied to 
families. 
Results: Energy, fiber, vitamin D, B1, folate, iron and calcium intakes were found below daily recommended levels (DRV). 
Percentage of energy from fat was found high. Mean differences between height, body weight, hip, neck and head 
circumferences, body fat mass and body fat percentages were found statistically significant within 3 months (p<0.05). Mean 
CEBI score was found 102.8±7.91, negative eating behavior score was found higher in girls than boys (p<0.05) and 4-6 years 
age than 7-9 years (p<0.05). Overall, 53.1% of children had at least one GI symptom. Mean score was 5.6. Most common 
symptoms were diarrhea (64.3%), bloating (57.1%), abdominal pain (50.0%) and constipation (35.7%). 
Conclusion: Positive outcomes of nutrition education were determined in ASD children. Dietitian be part of the team could help 

enhancing families nutrition awareness. 

Keywords: Autism spectrum disorder, autism, nutrition education, nutritional status, anthropometry 
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Fibromiyalji Hastalarında Skapular Stabilizasyon Egzersiz Eğitiminin Postür Ve Ağrı Üzerindeki 
Etkisi 

Hakan Polat1, Kezban Bayramlar2 

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

 

Amaç: Çalışmamız, fibromiyalji hastalarında skapular stabilizasyon egzersiz eğitiminin servikal postür ve ağrı üzerindeki etkisini 
araştırmak amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-60 yıl arasında değişen 59 hasta dahil edildi. Bireyler skapular stabilizasyon egzersiz (n=29) ve 
klasik egzersiz (n=30) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Klasik egzersiz ve skapular stabilizasyon egzersiz grubunun her ikisine 
de egzersiz öncesi hotpack, TENS ve ultrason uygulandı. Bu uygulama her iki gruba da haftada 5 gün olmak üzere toplam 6 
hafta devam etti. Bu tedaviyi takiben klasik gruba klasik omuz egzersizleri, skapular stabilizasyon grubuna ise stabilizasyon 
egzersizleri verildi. Hastalar ağrı, servikal postür, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından değerlendirildi. Hastalara tüm 
değerlendirmeler tedavi öncesi ve 6 haftanın sonunda olmak üzere iki kez tekrarlandı.  
Bulgular: Çalışmanın sonucunda gruplar tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırıldığında, klasik grupta servikal postür dışında, 
her iki grupta da tedavi sonrası ağrının azaldığı, fonksiyonel durumun geliştiği ve yaşam kalitesinin iyileştiği gözlendi (p<0,5). 
Gruplar karşılaştırıldığında ise, ağrı, servikal postür ve fonksiyonel durum açısından skapular stabilizasyon egzersiz grubunun 
klasik egzersiz grubuna göre daha etkin olduğu (p<0.05), ancak yaşam kalitesi sonuçları yönünden grupların benzer olduğu 
saptandı (p>0.05). 
Sonuç:  Sonuç olarak, fibromiyalji tanısı konmuş hastalarda ağrı ve servikal postür üzerinde skapular stabilizasyon egzersizlerinin 
etkili olduğu gözlendi. Bu nedenle fibromiyalji hastalarında görülen semptomların kısa sürede iyileşmesini sağlayabilmek için 
klasik egzersizler yerine skapulayı içine alan stabilizasyon egzersizlerinin mutlaka kullanılması gerektiği görüşündeyiz.  
 
Anahtar kelimeler: Fibromiyalji, fibromiyalji sendromu, skapular stabilizasyon egzersiz eğitimi, ağrı, servikal postür, 
fonksiyonel durum, yaşam kalitesi 
 

Effect of Scapular Stabilization Exercise Training On Posture and Pain in Fibromyalgia Patients 

Purpose: Our study was done in order to investigate the effect of scapular stabilization exercise training on cervical posture 
and pain in fibromyalgia. Effect of scapular stabilization exercise training on posture and pain in fibromyalgia patients. 
Methods: 59 patients aged between 18-60 were included to the study. Individuals were divided in two, as scapular exercise 
therapy group (n=29) and classical exercise therapy group (n=30). Before the exercise hotpack, tens and ultrasound was 
performed to the both two groups. This protocol was applied as 5 days in a week for 6 weeks period for both groups. Following 
this protochole classical shoulder exercises to the classical group and stabilization exercises to the scapular stabilization group 
were given. Patients were evaluated for pain, cervical posture, functional status and quality of life.  
Results: All assessments were done before the treatment and, at the and of 6 weeks. In evaluation of the all patients at the both 
groups, according to before and after the treatment, decrease in pain, improvement in functional status and quality of life was 
observed (p<0,5). In comparison of the groups, the scapular stabilization exercise was found to be more effective (p<0,05) than 
the classical exercise in terms of pain, cervical posture and functional status, but the groups were similar in terms of quality of 
quality of life results (p>0,05). 
Conclusion:  As a result, it was observed that scapular stabilization exercises on pain and cervical posture were effective in 
fibromyalgia patients. For this reason, we believe that stabilization exercises involving scapula should be performed instead of 
classical exercises to relieve the symptoms quickly in fibromiyalgia patients. 
  
Keywords: Fibromiyalgia, fibromiyalgia syndrome, scapular stabilization exercise training, pain, cervical posture, functional 
status, quality of life 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

sbf.hku.edu.tr 53 

JOURNAL OF 

ZEUGMA HEALTH SCIENCE 
 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):53 
 

SÖZEL BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATIONS 
 

Hafif Şişman ve Şişman Yetişkin Bireylerde Bel-Boy Oranı ile Kardiyovasküler Hastalık Riskinin 
Belirlenmesi 

Güler Akıcı1, Ayşe Ünlü2 
1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep  

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bel-boy oranı ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi diyet polikliniğine başvuran 18-64 yaş arası 275 kişiye (62 
erkek, 213 kadın) anket formu uygulanmış, katılımcıların demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri 
ve biyokimyasal kan bulguları sorgulanmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden faydalanılmıştır. Bağımsız 2 grubun 
ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, ROC eğrisi ve ölçeklerin ilişki analizinde Pearson korelasyon 
katsayısı hesaplanmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 42,95±13,04 yıldır. Bireylerin diyetle aldıkları günlük enerji ortalaması 
erkeklerde 1473,23±529,17; kadınlarda 1600,48±537,35 kcal/gündür. Erkeklerde günlük alınan enerjinin %48,77’si 
karbonhidrattan, %34,31’i yağdan, %17’si proteinden; kadınlarda ise %50,22’si karbonhidrattan, %34,10’u yağdan, %15,66’sı 
proteinden gelmektedir (p>0,05). Erkek katılımcıların %42’sinin BKİ’si, %53’ünün bel çevresi, %76’sının bel-kalça oranı, 
%92’sinin bel-boy oranı; kadın katılımcıların %82’sinin BKİ’si, %86’sının bel çevresi, %66’sının bel-kalça oranı, %95’inin bel-
boy oranı riskli grubundadır (p≤0,01). Biyokimyasal kan parametrelerine gore erkeklerde total kolesterol % 45, LDL kolesterol% 
58; HDL kolesterol % 61; trigliserit % 71 ve kadınlarda total kolesterol % 45; LDL kolesterol% 61; HDL kolesterol% 43; 
trigliserit %59 oranında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olup kardiyovasküler hastalık riski altındadır  (p>0,05 ). 
Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerde kan parametreleri sınır değerinin üzerindedir. BKİ’ye göre bel-boy oranı 
değerlendirildiğinde her iki cinsiyette de bel-boy oranı şişman bireylerde hafif şişman bireylerden daha yüksek bulunmuştur. 
Şişman kadınların ortalama total kolesterol ve LDL değeri anlamlı olarak, hafif şişman kadınlardan yüksek (p<0.01) erkeklerde 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. ROC eğrilerine göre bel-boy oranı kadınlarda total kolesterolü ve LDL 
kolesterolü öngörmede başarılı bulunmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Obezite, antropometrik ölçüm, kan yağları, bel/boy oranı, kardiyovasküler hastalık risk faktörleri 

 

Determination of Waist-Height Ratio with Risk of Cardiovascular Disease in Obese and Overweight 

Individuals 
Purpose: Determination of the relationship between waist-height ratio and cardiovascular disease risk. 
Methods: In March-May 2018, 275 people (62 male, 213 female) aged between 18-64 years were admitted to Gaziantep Dr. 
Ersin Arslan Training and Research Hospital diet clinic. Survey forms were applied to the participants and demographic 
characteristics, nutritional habits, anthropometric measurements and biochemical blood findings of the participants were 
questioned. Parametric tests were used in the analysis of the data. Pearson correlation coefficient was calculated in independent 
sample t test, ROC curve and scale analysis of independent 2 groups. 
Results: The average age of the individuals participating in the study was 42.95 ± 13.04 years.The daily everage energy of the 
individuals was 1473,23 ± 529,17 in males; was 1600,48 ± 537,35 kcal/day in female. In males, 48.77% of daily energy came 
from carbonhydrate, 34.31% from fat and 17% from protein, while in females 50.22% is from carbohydrate, 34.10% from fat, 
15.66% protein (p>0,05).  % 42 of the male participants had BMI, 53% of waist circumference, 76% of waist-to-hip ratio, %92 
of waist-to-height ratio; and 82% of female participants had BMI, 86% of waist circumference, 66% of waist-to-hip ratio and 
95% of waist-to-height ratio at risky group (p≤0,01). According to biochemical blood parameters total cholesterol in males 
45%, LDL cholesterol 58%; HDL cholesterol 61%; triglyceride 71% and total cholesterol in women 45%; LDL cholesterol 
61%; HDL cholesterol 43%; triglyceride 59% is above the specified limit values and is at risk of cardiovascular disease (p> 
0.05). 
Conclusion: Blood parameters in male and femaleare above the limit values. When the waist-to-height ratio according to BMI 
is evaluated; the waist-to-height ratio in both genders was found to be higher in obese individuals than in overweight obese 
individuals. The mean total cholesterol and LDL values of obese female are significantly higher than overweight obese female 
but there was no statistically significant difference in males (p<0,01). When the success rate of the waist-to-height ratio predicted 
by risky blood lipids with ROC curves was evaluated, total cholesterol and LDL cholesterol were found to be predictable in 
female. 
 
Keywords: Obesity, anthropometric measurements, blood lipids, waist to height radio, cardiovascular risk factors. 
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Gaziantep İli ve Çevresinde Yaşayan Adölesan Öğrencilerde Omurga Eğriliklerinin Taranması 
Yavuz Yakut1, Begümhan Turhan1, Tuğba Badat1, Deniz Kocamaz1, Alper Haznedar1, Tuba Maden1, 
Çağtay Maden1, Elif Dökünlü1, Murat Ali Çınar1, Sedat Yiğit1, Günseli Usgu1, Serkan Usgu1, Dilek 
Yamak1, Kezban Bayramlar1, Zerrin Pelin1 

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Çocuklarda skolyozun erken teşhisi ve tedavisi için okul taramaları öngörülmektedir. Skolyoz Araştırma Derneği 10-14 
yaş arası çocuklarda, Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi, 11-13 yaş arasındaki kız ve 13-14 yaşlarındaki erkekler için 
tarama yapılmasını önermektedir. Tarama skolyozun tespit edilmesinin en güvenli yolu olarak gösterilmektedir. Bu pilot çalışma 
Gaziantep'teki ortaokul öğrencilerinin omurga eğrilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Çalışmanın amacı, skolyoz riski olan 
ortaokul öğrencilerinin tespiti, skolyoz adayı öğrencilerin öğretmen ve ailelerinin bilgilendirilmesi, aile ve öğretmen bilincinin 
oluşturulması, omurga eğriliği hakkında farkındalık oluşturulmasıydı. 
Yöntem: Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademik kadrosundaki 
fizyoterapistler tarafından yapıldı. Altı ortaokulda yapılan çalışmada 5155 öğrencide skolyoz ön tetkikinde kullanılan gövde 
rotasyon değerlendirmesi kullanıldı. Rotasyon ölçümü Adam Testi ve skolyometre cihazı aracılığı ile yapıldı. 5° ve üzeri rotasyona 
sahip çocukların skolyoz adayı olacağı belirtilmektedir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans yöntemi kullanıldı.  
Bulgular: 5155 öğrencide yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 5° ve üzeri rotasyona sahip 587 öğrenci bulundu. 5° ve üzeri 
rotasyon derecesine sahip olan öğrenciler tüm öğrencilerin  %11,4 ünü oluşturduğu belirlendi. 
Sonuç: 5° rotasyon derecesi olan bireyler skolyoz hastası olma adayıdır. 7° ve üzerinde rotasyon derecesine sahip bireylere 
skolyoz yönünden ileri tetkik ve değerlendirme yapılması önerilmektedir. Ailelerin bilinçlendirilmesi ve aile eğitimi bu konuda 
önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Skolyoz, tarama, fizyoterapi 
 
 

Scanning of Spine Curvatures in Adolescent Students Living in and Around Gaziantep 
Purpose: School scannings for early diagnosis and treatment of scoliosis in children are foreseen. The Scoliosis Research 
Association recommends scanning for girls between the ages of 11 and 13, and boys between the ages of 13 and 14, for children 
aged 10-14. Scanning has been shown to be the safest way to detect scoliosis. This pilot study was conducted in order to evaluate 
the spine curves of secondary school students in Gaziantep. The aim of the study was to identify secondary school students at 
risk of scoliosis, to inform teachers and families of scoliosis candidate students, to raise awareness of family and teachers and 
to raise awareness about curvature of the spine. 
Methods: The evaluation was made by physiotherapists in the academic staff of the Department of Physiotherapy and 
Rehabilitation of Hasan Kalyoncu University. In the study conducted in six secondary schools, trunk rotation evaluation was 
used in 5155 students for scoliosis. Rotation was measured by Adam Test and scoliometer. It is stated that children with a 
rotation of 5 ° or more will be candidates for scoliosis. Percentage and frequency method was used in the analysis of the data. 
Results: According to the results of 5155 students, 587 students with rotation of 5 ° or more were found. It was determined 
that students with rotation degrees of 5 ° or more make up 11.4% of all students. 
Conclusion: Individuals with a 5 ° degree of rotation do not have scoliosis. Further examination and evaluation is 
recommended for individuals with a degree of rotation above 7 °. Raising awareness of families and family education is 
important in this regard. 
  
Keywords: Scoliosis, scanning, physiotherapy 
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Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Eğitiminin Biyokimyasal Parametrelere Etkisi 
Hülya Yılmaz1, Mine Yurttagül1 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin biyokimyasal parametrelere etkisini incelemektir.  
Yöntem: Özel Güneydoğu Diyaliz Merkezi’nde yapılan çalışmaya, 18 yaş üstü, iletişim problemi olmayan ve en az bir yıldır 
hemodiyaliz tedavisi alan 35 gönüllü hasta katılmış olup, 33 hasta (16 kadın, 17 erkek) ile tamamlanmıştır. Hastalara araştırmacı 
tarafından hazırlanan hemodiyalizde beslenme kitapçığı kullanılarak hemodiyaliz sırasında hastanın kendini iyi hissettiği 
zamanlarda bire bir en az 20 dakikalık sürelerle eğitim verilmiştir.  Hastaların eğitim öncesinde ve sonrasında bazı biyokimyasal 
bulguları, antropometrik ölçümleri ve beslenme durumlarını saptamak amacıyla biri diyaliz günü, diğeri diyalize girilmeyen gün, 
bir diğeri hafta sonu olmak üzere birbirini takip eden 3 gün/24 saatlik besin tüketim kaydı alınarak karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Eğitim sonrasında potasyum, sodyum, kreatinin, Kt/V, fosfor, kalsiyum ve glukoz değerleri azalmış, albümin, total 
protein, hemoglobin ve hematokrit değerleri ise artmıştır. Eğitim öncesi ve sonrasında kalsiyum ve hematokrit değerleri dışındaki 
bu değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Hastaların eğitim öncesi ve sonrası antropometrik ölçümleri 
karşılaştırıldığında; kuru ağırlık, BKİ ve ÜOÇ değerlerinin azaldığı saptanmıştır (p>0.05). Hastaların eğitim sonrasında enerji ve 
protein alımları artmıştır (p>0.05). Vitamin E, kolesterol, tiamin, B6 alımlarında artış gözlenirken, folat, vitamin C, B12, 
riboflavin ve vitamin A alımları azalmıştır (p>0.05). Eğitim sonrasında hastaların fosfor, sodyum, potasyum, demir, çinko ve 
magnezyum alımları azalmıştır. Fosfor, kalsiyum, magnezyum alımındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). Eğitim sonrasında hastaların beslenme bilgi puanlarındaki artış önemli derecede anlamlıdır (p<0.05). 
Sonuç: Hemodiyalizde tıbbi beslenme tedavisi eğitimi son derece önemlidir. Multidisipliner bir yaklaşımla; hasta, hasta yakını, 
diyetisyen, hemşire, diyaliz teknikeri ve diyaliz hekiminin sıkı işbirliği önem arz etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Beslenme eğitimi, hemodiyaliz, beslenme durumları, biyokimyasal bulgular 

 

The Effect of Nutrition Education to The Biochemical Parameters in Hemodialysis Patients 
Purpose: To investigate the effect of nutrition education on the biochemical parameters in hemodialysis patients. 
Methods: The study has taken place at “Özel Güneydoğu Diyaliz Merkezi” (Private Southeastern Dialysis Center) and has been 
participated by 35 patients over 18 years old, without communication difficulties, receiving at least one year of hemodialysis 
therapy. The investigation was completed with 33 patients (16 female, 17 male). The patients were trained in hemodialysis using 
a booklet prepared by the researcher, and the training was repeated for at least 20 minutes each time during the hemodialysis. 
In order to determine the biochemical findings, anthropometric measurements and nutrition status of patients before and after 
the education; the food consumption data for 24 hours in 3 consecutive days: on the day of the dialysis therapy, on the day 
without therapy and on a weekend day; were recorded and compared. 
Results: It has been observed that potassium, sodium, creatine, Kt/V, phosphorus, calcium and glucose levels were decreased; 
whereas albumin, total protein, hemoglobin and hematocrit levels were increased. The changes were statistically not significant 
except for calcium and hematocrit (p>0.05). Upon comparison of anthropometric measurements of patients before and after 
education; the values of dry weight, BMI and UAC were found to be decreased (p>0.05). Considering the energy and nutrient 
intake of patients, energy and protein intakes were increased after the education (p>0.05). An increase was observed at the 
intakes of vitamin E, cholesterol, thiamin and B6; whereas the intakes of folate, vitamin C, B12, riboflavin and vitamin A were 
decreased (p>0.05). After education the intake of phosphorus, sodium, potassium, iron, zinc and magnesium were decreased. 
The changes in the intake levels of phosphorus, calcium and magnesium were found to be statistically significant (p<0.05). The 
improvement in the nutritional knowledge of patients after education is significant (p<0.05). 
Conclusion: Medical nutrition therapy education is very important in hemodialysis. The close cooperation with a 
multidisciplinary approach of patient, patient relatives, dietitian, nurse, dialysis technician and dialysis M.D. is at utmost 
importance.  
 
Keywords: Nutritional education, hemodialysis, nutritional status, biochemical findings 
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Kalp Ve Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Entübe Hastalarla İletişim Amacıyla Geliştirilen 
Resimli İletişim Kartlarının Etkinliğinin Belirlenmesi 

Tuğba Albayram1, Ayla Yava2 
1Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gaziantep 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 
 

Amaç: Entübe hastalarla iletişim sürecinde kullanılmak üzere geliştirilen resimli iletişim kartlarının hastalar ile iletişimi ve 
iletişime yönelik memnuniyetlerini arttırmada etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma 1 Şubat- 30 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 1 Şubat - 30 Mayıs 
2016 tarihleri arasında GAZU kalp damar cerrahisi kliniğinde açık kalp cerrahisi uygulanan toplam 120 hasta oluşturmuştur. 
Araştırmanın birinci aşamasında örneklem ölçütlerini sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 47 hasta oluşturmuştur. 
Çalışmada veriler, litaratürden yararlanılarak hazırlanan Resimli İletişim Kartlarında Yer Alacak Konuları Belirleyici Hasta 
Görüş-Öneri Formu, Entübe Olduğu Süre İçinde Hastanın İletişimle İlgili Deneyimlerini Belirlemeye Yönelik Soru Formu ve 
İletişim Sürecini Değerlendirme Formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı 
istatistikler için ortalama ± standart sapma ve kategorik değişkenler için sayı (n) ve yüzde (%) şeklinde tablo halinde verilmiştir. 
Sosyo- demografik özellikler bakımından bazı özellikler arasındaki farklar, özelliğin tipine bağlı olarak Pearson Ki- Kare veya 
Fisher- Freeman- Halton testinden uygun olanı ile incelenmiştir. İstatiksel değerlendirmelerde p değeri <0.05 ise sonuç 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 56±14.6; çoğunluğu erkek, evli, ilköğretim mezunudur. Hastaların %82.98’i sağlık 
personelinin entübe hastalarla iletişiminde resimli iletişim kartlarının yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada yer alan daha 
önce entübasyon ve yoğun bakım deneyimi olan hastaların sağlık personeli ile iletişimde daha fazla güçlük yaşadıkları 
belirlenmiştir. 
Sonuç: Hastaların çoğunluğunun resimli iletişim kartlarının entübe hastalar ile iletişimde yardımcı olacağını ve entübe hastalar 
ile iletişimde resimli iletişim kartlarının kullanılmasını önerdikleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın ana sonuçlarından biri olarak 
resimli iletişim kartlarının her yaş grubu, eğitim düzeyi ve her iki cinsiyetteki hastalarda da kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İletişim, mekanik ventilasyon, resimli iletişim kartı, sözel olmayan iletişim, yoğun bakım ünitesi 
 
 

The Determination of the Efficiency of Coloured Communication Cards Used to Communicate with 

Intubated Patients in Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit 
Purpose: This descriptive study has been conducted in Gaziantep University Research and Training Hospital in order to 
determine the efficiency of coloured communication cards in improving satisfaction of communication for intubated patients. 
Methods: The sample of the study was consisted of 47 volunteer patients who had been undergone open cardiac surgery and 
intubated. The data was obtained from the Patient Thought-Suggestion Form used to determine the subjects of coloured 

communication cards prepared by making use of actual literature, questionnaire form determining patients‟ experiences about 
communication during intubation and Communication process determination form. Besides the descriptive statistics, Pearson 
Ki-square or Fisher-Freeman-Halton test was used regarding appropriateness.  
Results: The average age of patients were 56±14.6; mostly men, married, primary school graduated. The 82.98 % of patients 
stated that coloured communication cards helped them to communicate with health professionals. It was determined that 
patients with a past history of intubation and intensive care unit faced more difficulties in communication (p<0.05). The 87.2 
% of patients attended the study suggested that health care professionals use coloured communication cards to communicated 
with intubated patients. 
Conclusion: It is concluded that using coloured communication cards to communicate with intubated patients is an efficient 
method. 
 
Keywords: Coloured communication cards, mechanical ventilation, communication, unverbal communication, intensive care 
unit.  
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İnsülin Direnci Olan Kadınlarda Diyetteki İki Farklı Karbonhidrat Oranının Biyokimyasal Ve 
Antropometrik Parametrelere Etkisi 

Alev Çelik1, Yasemin Beyhan2 

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu araştırmada, insülin direnci olan kadınlarda diyetteki iki farklı karbonhidrat düzeyinin antropometrik ve biyokimyasal 
parametreler üzerindeki etkisinin saptanması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma Mart 2017–Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep ili Kamu Hastaneleri Kurumu Şehit Kamil Devlet 
Hastanesi diyet polikliniğine başvuran, insülin direnci tanısı alan, 20-50 yaş arası, 25-35kg/m2 BKİ’ne sahip 30 birey üzerinde 
yapılmıştır. Bireyler düşük karbonhidratlı (DKH-enerjinin % 45-50’si) ve yüksek karbonhidratlı (YKH-enerjinin %55-60’ı) grup 
olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırma öncesi ve sonrası her iki grubun antropometrik ölçümleri ve ilgili biyokimyasal 
ölçüm sonuçları hem grup içi, hem de gruplar arası karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Düşük karbonhidrat (DKH) grubunda bulunan bireylerin araştırma öncesi (AÖ) ve araştırma sonrası (AS) BKİ 
(31,35±1,67 kg/m2; 29,41±2,24 kg/m2), bel çevresi (98,67cm±4,40; 89,93cm±6,31), vücut yağ kütlesi (30,62 ±40,30 kg.; 
27,57±4,07 kg.), vücut yağ oranı (38,44±3,12; 36,54±3,32)  ölçümlerinde azalma görülmüştür (P<0,05). Yüksek karbonhidrat 
(YKH) grubunda bulunan bireylerin A.Ö’si ve A.S’sı BKİ (31,67±1,80 kg/m2 28,90±2,23 kg/m2), bel çevresi (98,93cm.±5,45; 
89,40 ±6,39 cm.), vücut yağ kütlesi (30,13±3,11 kg., 24,89±3,33 kg.), vücut yağ oranı (%38,01±1,99; %34,95±2,90) ölçümlerinde 
azalma görülmüştür (P<0,05). Araştırmanın sonucunda A.Ö’si ve A.S’sı DKH ve YKH grubu arasında BKİ, bel çevresi, vücut 
yağ kütlesi, vücut yağ oranı, yağsız vücut kütlesi ve vücut su miktarları, HOMA –IR, AKŞ, insülin, vitamin D, HDL kolesterol, 
trigliserid değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar arasında total kolesterol ve 
LDL kolesterol değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 
Sonuç: Yapılan bu araştırmada yüksek ve düşük karbonhidratlı diyetlerin ağırlık kaybı, antropometrik ölçümler ve biyokimyasal 
parametreler üzerinde önemli ölçüde benzer etkileri olduğu saptanmıştır. Bireye özgü, beslenme ilkelerine uygun ve dengeli bir 
zayıflama diyeti hastaların kilo vermesinde altın standart olarak benimsenmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Obezite, insülin direnci, karbonhidratlar 

 

The Effect of Two Different Carbohydrate Rates on Biochemical and Anthropometric Parameters in 

Women with Insulin Resistance 
Purpose: In this study, we aimed to determine the effect of two different carbohydrate levels on anthropometric and 
biochemical parameters in women with insulin resistance. 
Methods: The study was carried out on 30 individuals between 20 and 50 years of age who were diagnosed with insulin 
resistance and who had BMI 25-35 kg / m2, between  March 2017 and May 2017 at diet polyclinic in Gaziantep Province The 
Şehitkamil Public Hospital Individuals were divided into two groups according to low carbohydrate (LCD) and high 
carbohydrate (HCD) groups. The Diets of the two groups planned weight loss as 45-50% of the energy for the LCD group; 55-
60% of the energy for the HCD group from carbohydrate. 
Results: Before and after research (BR and AR) BMI (31,35 ± 1,67 kg / m2; 29,41 ± 2,24 kg / m2), waist circumference of 
individuals in low-carbohydrate group (98 , 67cm ± 4,40; 89,93cm ± 6,31), body fat mass (30,62 ± 40,30 kg.; 27,57 ± 4,07 kg.), 
Body fat content (38,44 ± 3 , 12; 36,54 ± 3,32) (p <0.05). In the high carbohydrate group (HCG), BR and AR, BMI (31,67 ± 
1,80 kg / m2 28,90 ± 2,23 kg / m2), waist circumference (98,93 cm. ± 5,45; 89,40 ± 6,39 cm.), body fat mass (30,13 ± 3,11 kg.; 
24,89 ± 3,33 kg.), body fat content (38,01 ± 1) , 99; 34,95 ± 2,90) (p <0.05). As a result of the study, BR and AR waist 
circumference, body fat mass, body fat content, lean body mass and body water amounts between LCG and HCG group, 
HOMA SIR, ECT, insulin, vitamin D, There were no statistically significant differences in HDL cholesterol and triglyceride 
values (p> 0.05). There was a significant difference between the total cholesterol and LDL cholesterol levels (p <0.05). 
Conclusion: In this study, it was found that high and low carbohydrate diets had significantly similar effects on weight loss, 
anthropometric measurements and biochemical parameters. A diet that is unique to the individual, consistent with the 
nutritional principles and balanced diet should be adopted as the gold standard for weight loss of patients. 
  
Keywords: Insulin resistance, carbohydrates 
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Adeziv Kapsüliti Olan Hastalarda Solunum Egzersizlerinin Ağrı Düzeyi, Uyku Ve Yaşam Kalitesi 
Üzerine Etkisi 

Yusuf Kırmacı1, Günseli Usgu2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışma, adeziv kapsüliti olan hastalara uygulanan solunum egzersizlerinin ağrı, uyku ve yaşam kalitesine olan etkilerini 
incelemek üzere yapıldı.  
Yöntem: Çalışmaya 29 kadın, 12 erkek 40-65 yaş aralığındaki hastalar dahil edildi. Hastalar basit rastgele yöntemle (kapalı zarf 
usulü) ile iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna rutin fizyoterapi programına ek olarak abdominal solunum egzersizi eğitimi, kontrol. 
grubuna ise rutin fizyoterapi programı sekiz hafta boyunca uygulandı. Hastalar kas kuvveti, normal eklem hareketi, solunum 
fonksiyonu, ağrı, uyku ve yaşam kalitesi açısından değerlendirildi. İlk değerlendirme tedavi öncesi, ikinci değerlendirme ise sekiz 
haftalık egzersiz eğitiminin sonunda yapıldı.  
Bulgular: Verilerden elde edilen bulgular incelendiğinde gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık bulunmadı (p>0,05). 
Çalışma grubu hastalarının normal eklem hareketi, manuel kas kuvveti, VAS, SPADI, PUKİ, EUS, SF-36 (fiziksel fonksiyon 
güçlüğü, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, enerji, ruhsal sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı), FVC ve PEF 
değerlerinde tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri arasında anlamlı artış olduğu saptanmıştır (p<0,05). Kontrol grubu 
hastaların normal eklem hareketi, manuel kas kuvveti, VAS, SPADI, SF-36 (fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel 
rol güçlüğü, enerji, ağrı), FVC, FEV1/FVC ve PEF değerleri arasında anlamlı artış olduğu saptanmıştır (p<0,05). Gruplar arası 
internal rotasyon kas kuvveti, EUS, SF-36 (enerji, ruhsal sağlık, sosyal fonksiyon, genel sağlık algısı), FVC değerleri çalışma 
grubu lehine anlamlı artış bulundu(p<0,05).  
Sonuç: Adeziv kapsülit hastalarının uyku problemlerinin değerlendirilmesi gerektiği, aynı zamanda rutin fizyoterapi 
programlarına ek olarak abdominal solunum egzersiz eğitiminin de eklenebileceği görüşündeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Adeziv kapsülit, solunum egzersizleri, ağrı, uyku, yaşam kalitesi 

 

The Effect of Abdominal Breathing Exercises on Pain, Sleep and Quality of Life in Patients with 

Adhesive Capsulitis 
Purpose: The purpose of this study was to determine the effects of abdominal breathing exercises on pain, sleep quality and 
quality of life with adhesive capsulit patients.  
Methods: The 41 adhesiv capsulitis patients, 29 women and 12 men aged between 40-65 years, had divided into two groups by 
simple random sampling. In the study group, abdominal breathing exercise traning was applied to routine physiotherapy 
program, in the control group routine physiotherapy program was applied for 8 weeks. Individuals were assessed for muscle 
strength, lung function test, range of motion, pain, sleep quality and quality of life. First assesment were performed at the 
beginning of treatment, 2nd assesment were performed at the end of 8 th week.  
Results: According to the first assesment; there was no difference between groups in terms of age and gender (p>0,05).  After 
eight week abdominal breathing exercise training ROM, muscle strenght, VAS, SPADI, Pittsburg Sleep Quality Indeks, Epworth 
Sleepiness Scale, SF-36( pyhsical function, physical role, emotional role, emergy, mental health, social function, pain, general 
health perception), FVC and PEF values were significantly increased compared to pre-training (p<0,05). In control group, 
ROM, muscle strength, VAS, SPADI, SF-36(physical function, physical role, emotional role, energy and pain), FVC, 
FEV1/FVC, PEF values were significantly increased (p<0,05). Development in internal rotation muscle strength, EUS, SF-36 
(energy, mental health, social function, general health perception) and FVC values were statistically significant in favor of study 
group (p <0,05).  
Conclusion: The Adhesive capsulitis patients sleep disorders should be assessed and abdominal brething exercises may also 
add to physical therapy program. 
 
Keywords: Adhesive capsulitis, breathing exercises, pain, sleep quality, quality of life 
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Diyabet Okulunun Diyabetli Bireylerde Öz Etkililik Algısına Etkisi 
İnci Arpacı Eren1, Nermin Olgun2 
1Şehitkamil Devlet Hastanesi, Gaziantep 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 
 

Amaç: Araştırma diyabet okulunun diyabetli bireylerde öz etkililik algısına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırma vaka kontrol çalışmasıdır. 
Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki bireylerin sosyo-demografik özellikleri, diyabete ilişkin özellikleri, diyabetik parametre 
özellikleri, Diyabet Yönetimindeki Öz Yeterlilik Ölçeği alt boyutları incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark görülmedi. Kontrol grubunun başlangıç ve üç ay sonraki takiplerindeki diyabetik parametreleri karşılaştırıldığında; 
üçüncü ay AKŞ, TKŞ, Hba1c ve T. Kolesterol değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Deney grubunun üçüncü 
ay AKŞ, TKŞ ve Hba1c değerleri başlangıç değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Diyabet okulu öncesi 
ölçek alt boyutları deney ve kontrol gruplarına göre karşılaştırıldığında; ölçek alt boyutları ile eğitim durumu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark görülmedi. Üç ay sonra ölçek alt boyutları deney ve kontrol gruplarına göre karşılaştırıldığında tüm ölçek 
alt boyut puanlarında deney grubunda yüksek olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). Kontrol grubunun 
başlangıç ve üç ay sonraki takiplerindeki ölçek alt boyutlarının karşılaştırılması değerlendirildiğinde; kontrol grubunun üçüncü 
ay sonundaki genel beslenme-tıbbi tedavi kontrolü, özel beslenme-kilo ve toplam ölçek puanları başlangıç puanlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Deney grubunun üçüncü ay sonundaki ölçek puanları başlangıç puanlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). 
Sonuç: Araştırmamızın sonuçlarına göre, diyabet okulu eğitimlerinin, bireylerin öz etkililik algısı üzerine olumlu etkileri olduğu 
ortaya çıktı. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyabet okulu, tip 2 diyabet, öz etkililik, hemşirelik 
 
 

The Effect of Diabetes School on the Perceptionof Self-Efficacy in Diabetic Individuals 
Purpose: The research was conducted to examine the effect of diabetes school on self-effectiveness perception in individuals 
with diabetes. 
Methods: Research is a case-control study. 
Results: When the experimental and control groups were examined according to the socio-demographic characteristics, diabetic 
characteristics, diabetic parameter characteristics, subscales of Self-sufficiency Scale of Diabetes Management, no statistically 
significant difference was observed between the two groups. When the control group's diabetic parameters in the initial and 3 
months follow-up were compared, the values of fasting blood sugar (AKŞ), satiety blood sugar (TKŞ), Hba1c and total 
cholesterol at 3 months were significantly higher (p<0,05). The values of AKŞ, TKŞ and Hba1c values of the experimental 
group were significantly lower than the baseline values (p<0,05). Prior to the diabetes school when the scale sub-dimensions 
were compared according to the experimental and control groups; there was no statistically significant difference between scale 
sub-dimensions and education status. After 3 months, when the scale sub-dimensions were compared according to experimental 
and control groups, there was a statistically significant difference in all subscale scores of experimental group (p <0,001). When 
the comparison of the scale sub-dimensions in the beginning and 3 months later of the control group is evaluated, general 
nutrition-medical treatment control, special nutrition-weight and total scale scores of the control group were found to be 
statistically lower than the baseline scores (p <0,05). The scale scores at the end of the 3rd month of the experimental group 
were statistically higher than the baseline scores (p <0.001).  
Conclusion: According to the results of our research, diabetes school education has positive effects on the perception of self-
effectiveness of individuals. 
 
Keywords: Diabetes school, type 2 diabetes, self-efficacy, nursing 
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Biyolojik Ritimde Uyku Alışkanlıkları İle Beslenme Durumları Ve Antropometrik Ölçümler 
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

H. Utku Çelik Gençoğlu1, M. Emel Alphan Tüfekçi2 

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep 

2Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul  

 

Amaç: Bu araştırma Gaziantep ili Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin uyku 
kaliteleri ile beslenme durumları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Öğrencilere genel özellikleri, kendilerinde ve/veya ailelerinde tanısı konmuş hastalık bulunma durumu, beslenme 
alışkanlıkları ve uyku kalite durumlarını tespit etmeye yönelik sorular sorulmuştur. Beslenme durumları Besin Tüketim Sıklığı 
Formu ile uyku kalite durumları Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, antropometrik ölçümler için 
Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) ile öğrencilerin vücut kompozisyonu ve bel çevresi ölçülmüştür. 
Bulgular: Bu araştırmaya göre; toplam 176 öğrencinin %8,5’i zayıf, %14,2’si normal kabul edilebilir (ince), %51,1 normal, 
%23,9’u hafif obez, %2,3’ü I.derece obez olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %81,8’inin “kötü” uyku kalitesine, %18,2’sinin ise 
“iyi” uyku kalitesine sahip olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin beden kütle indeksi ve uyku kalite durumları arasında istatistiksel 
bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Antropometrik ölçümler ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman ise; uyku kalite 
durumu “iyi” olan 32 öğrenci ile uyku kalite durumu “kötü” olan 144 öğrencinin boy uzunlukları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Uyku kalite durumu “iyi” olan 32 öğrenci ile uyku kalite durumu “kötü” olan 144 
öğrencinin ağırlıkları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,035). Uyku kalite durumu “iyi” 
olan 32 öğrenci ile uyku kalite durumu “kötü” olan 144 öğrencinin bel çevresi uzunlukları arasında da istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olduğu görülmüştür (p<0,011). 
Sonuç: Vücut ağırlığı ile uyku kalite puanının doğru orantılı olarak değişiklik gösterebileceği, aynı şekilde bel çevresi ile de uyku 
kalite puanının doğru orantılı olarak değişiklik gösterebileceği sonucuna varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritim, uyku kalitesi, antropometrik ölçüm, beslenme durumu 

 

Determination of The Association Between the Biological Rhythms in Sleep Quality and 

Anthropometric Easurements and Nutritional Status 
Purpose: This study has been performed in order to determine the association between the biological rhythms in sleep quality 
and anthropometric measurements and nutritional status of students studying in Gaziantep province in Hasan Kalyoncu 
University, School of Health Sciences. 
Methods: Students were asked questions related to their general characteristics, diagnosed disease status of them and/or their 
families, eating habits and sleep quality status. Their eating habits were determined by using Food Consumption Frequency 
Form and their sleep quality situations were determined by using Pittsburgh Sleep Quality Index. Furthermore, anthropometric 
measurements were performed by using Bioelectric Impedance Analysis (BIA) and the body composition and waist 
circumference were also specified. 
Results: According to this study, we showed that out of the 176 students, the %8,5 of them were thin, %14,2 of them were 
acceptable as thin, %51,1 were normal, %23,9 of them were mildly obese, %2,3 of them were Class I obese. It has been found 
that the %81,8 of the students had ‘bad’ sleep quality and the %18,2 of them had the ‘good’ sleep quality. There was no 
statistically significant relationship between the body mass index and the sleep quality of students (p>0,05). When we assess the 
relationship between the anthropometric measurements and quality of sleep, we have indicated that there was no statistically 
significant difference among their height status of 32 students who had ‘good’ sleep quality and 144 students who had ‘bad’ 
sleep quality (p>0,05). However, there was a statistically significant difference between the body weight (p<0,035) and waist 
circumference (p<0,011) length of 32 students who had ‘good’ sleep quality and 144 students who had ‘bad’ sleep quality. 
Conclusion: According to our results, we state that body weight and sleep quality scores can vary proportionally whereas the 
waist circumference length and sleep quality scores can vary proportional to each other. 
  
Keywords: Circadian rhythm, sleep quality, anthropometric measurements, nutritional status 
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Adölesanlarda Obezite Ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisinin Belirlenmesi 
Göksel Dürmüş1, Tülay Ortabağ2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, Gaziantep 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda obezite ve problemli internet kullanımı ilişkisinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Araştırmamızın evrenini Gaziantep Özel Erdem kolejinde okuyan 10-19 yaş arası adölesanlar (n=756) 
oluşturmaktadır. Kısıtlılıklar sebebiyle tüm evrenin %63.53’üne ulaşılmıştır (n=474). Katılımcıların sosyodemografik verilerini, 
beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını belirleyen anket formu ile geçerlik güvenirliği Ceyhan ve ark. tarafından yapılmış 
problemli internet kullanım ölçeği (PİKO) yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmış, vücut kitle indeksini (VKİ) belirlemek için 
katılımcıların boy ve kilo oranları araştırmacı tarafından ölçülmüştür. Verilerin analizinde IBM SPSS 21.0 programı kullanılarak 
bağımsız örnekler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Edilen verilere göre çalışmamıza katılan adölesanların yaşları en düşük 10, en yüksek 19 ( =14.94 ± 2.09) dur. 

Katılımcıların yarısından fazlasını (%62) 15 yaş ve üstü bireyler oluşturmuştur. Öğrencilerin % 51.7’ si erkek , % 48.3 kız 
oluşmaktadır. Vücut kitle indeksi değerleri tüm grubun  % 34.8’inin normal sınırların üzerinde (kilolu ve obez) olduğu, cinsiyet 
dağılımları erkeklerin (%37.6)  obez ve kilolu olma oranının kızlara (%32.9) göre istatistiksel olarak daha fazla olduğu 

görülmektedir (p<0.05). Kız öğrencilerin problemli internet kullanımı davranışlarının ( ±SS =62.87± 20.82) erkeklere göre(

±SS =70.43±22.17) daha az olduğu, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Obez olan bireylerin 
diğer gruplara göre problemli internet kullanımı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, 
sosyoekonomik durum ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları (kahvaltı yapmama, yatmadan önce ve internet karşısında atıştırma) 
ile problemli internet kullanımı arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0.05). Fakat fiziksel aktivite oranı ile problemli 
internet kullanımı ölçeği puan ortalamaları arasında fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 
Sonuç: Problemli internet kullanımı ve obezitenin zararları sadece adölesanları değil tüm toplumu etkilemektedir. Obezite ve 
problemli internet kullanımı prevelansının saptanması için periyodik taramalar yapılmalı, obezite oranlarının düşürülmesi ve ideal 
kilonun korunması için düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konusunda eğitim programları hazırlanmalı ve rehberlik 
hizmetleri verilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Adölesan, beslenme, obezite, fiziksel aktivite, problemli internet 
 

Determination of the Relationship between Obesity and Problem Internet Use in Adolescents 
Purpose: The aim of this study was to determine the relationship between obesity and problematic internet use in adolescents. 
Methods: The universe of our research is composed of adolescents between the ages of 10-19 (n=756) who study at Gaziantep 
Private Erdem College. Due to limitations, 63.53% of the entire universe has been reached (n=474). The reliability of validity 
with the questionnaire form that determines the sociodemographic data of the participants, diet and physical activity habits, 
ceyhan et al. The problematic internet usage scale (PIKO) was applied by face-to-face interview technique and the height and 
weight ratios of the participants were measured by the researcher to determine body mass index (BMI). One-way variance 
analysis (ANOVA) and t-testing were used for independent samples using ibm SPSS 21.0 program to analyze the data. 
Results: According to the obtained data, the ages of the adolescents participating in the study were the lowest 10, the highest 

19 (X ̅ = 14.94 ± 2.09). More than half of the participants (62%) were 15 years of age or older. 51.7% of the students are male 
and 48.3% are female. According to gender distributions, the obese and overweight ratio of males (%37.6)   is statistically higher 

than females (%32.9)  (p <0.05). It has been found that girl students ( X ̅±SS =62.87± 20.82)  have less problematic internet 

use behaviors than males ( X ̅±SS =70.43±22.17) and the difference between them is statistically significant. The average score 
of obese people’s problemic internet usage scale was found to be higher than the other groups. There was a statistically 
significant difference between age, gender, socioeconomic status, unhealthy eating habits (not having breakfast, before going to 
bed snacking on the internet) and problem internet use.(p <0.05). However, it was found that there was no difference between 
physical activity rate and problemic internet usage scale mean scores (p> 0.05).  
Conclusion: Problematic internet use and the harms of obesity affect not only adolescents but also the whole community. 
Periodic screenings should be performed to determine obesity and problematic internet usage prevalence, training programs 
should be prepared for regular physical activity and healthy eating in order to reduce obesity rates and maintain the ideal weight. 
and guidance services should be provided. 
  
Keywords: Adolescent, nutrition, obesity, physical activity, problematic internet 
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Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fasyal Tedavinin Etkinliğinin Araştırılması 
Burak Endamlı1, Kezban Bayramlar2, Begümhan Turhan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Çalışmamız, nörolojik defisiti olmayan kronik bel ağrılı (KBA) hastalarda fasyal tedavinin etkinliğini araştırmak amacıyla 
planlandı.  
Yöntem: Çalışmaya KBA teşhisi konulan 55 hasta katıldı. Hastalar rastgele kontrollü çalışma yöntemi ile çalışma ve kontrol 
grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Çalışma grubuna, klasik fizyoterapi (Hotpack, mikro dalga diatermi, vakum enterferans, 
egzersiz) uygulamasına ek olarak, 5 aşamalı fasyal mobilizasyon tedavisi uygulandı. Kontrol grubuna ise sadece klasik fizyoterapi 
uygulandı. Tüm bireyler tedavi öncesi ve tedavi sonrası ağrı (Vizüel Ağrı Skalası-VAS), esneklik (otur uzan testi ve Modifiye 
Schober testi), fonksiyonel düzey (Oswestry Bel Ağrısı Anketi) ve kinezyofobi (Tampa Kinezyofobi Ölçeği) açısından 
değerlendirildi.  
Bulgular: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, hem çalışma grubunda hem de kontrol 
grubunda ağrı, esneklik ve fonksiyonel düzeyde iyileşme olduğu (p<0.05) gözlendi. Gruplar karşılaştırıldığında ise, fonksiyonel 
düzey ve kinezyofobi dışındaki tüm parametrelerde çalışma grubu lehine anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara bakıldığında; kronik bel ağrılı hastalarda fasyal mobilizasyon yönteminin klasik fizyoterapiye göre ağrı ve 
esneklik üzerinde daha etkili olduğu görüldü.  
Sonuç: Bundan sonraki çalışmalarda ve fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarında fasyal tedavinin klasik fizyoterapiyle birlikte 
kullanılmasının, hastalarda daha çabuk iyileşmeye ve fonksiyonel sonuçlara yol açacağı görüşündeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, fasyal mobilizasyon, lumbal bölge, fizyoterapi, rehabilitasyon, klasik fizyoterapi 

The Research on the Effect of Fascial Treatment on the Patients with Chronic Back Pain 
Purpose: The study has been planned with the aim of searching effect of the fascial mobilization method on the chronic back 
pain diagnosed patients who have not got neurologic deficity. 
Methods: 55 patients who are diagnosed as chronic back pain have attended to the study. The patients have been divided into 
2 groups randomly. In addition to the conventional physiotherapy (vacuum interferance, micro wave diathermy, hot 
pack,exercise), 5 level fascial mobilization treatment have been applied to the experimental group. To the control group, only 
the conventional physiotherapy have been applied. Classic back exercise programme has been applied both of the groups. All 
the patients have been evoluated before the study as regards of pain (VAS), flexibility, kinesiophobia (tampa kinesiophobia 
scale), functional level (oswesty back pain questionnaire).  
Results: The patients have been evaluated both one day before the study and last day of the treatment. When the sort term 
effect of the treatment has been evaluated, the pain point (VAS) has been observed positively for the experimental group 
(p<0.05). In the flexibilty evaluation test (sit-lie test), there has not been a meaningful difference whereas there has been 
observed positively and meaningfully differences for the experimental group in the modified schober test (p<0.05). when it has 
been observed as regards of kinesiophobia and functional level results, there has been no meaningful difference. It has been 
observed that for the patients who have chronical back pain, the fascial mobilization method is more effective than the classic 
phsyotherapy treatment as regards of pain and flexibility.  
Conclusion: Howewer, in much longer terms, it has been thought to combine fascial mobilization method with more holistic 
treatments as regards of flexibility, endurance and functional level. 
 
Keywords: Back pain, fascial mobilization, lumbar region, physiothearpy, rehabilitation, conventional physiotherapy 
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Radyoterapi Tedavisi Alan Onkoloji Hastalarında Farklı Tarama Testleri İle Beslenme Durumunun 
Belirlenmesi 

Burcu İdil Yiğit1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş. 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışmada, radyoterapi tedavisi alan onkoloji hastalarında NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Tarama-2002; Nutritional 
Risk Screening 2002) ve MUST (Malnütrisyon Universal Tarama Testi; Malnutrition Universal Screening Tool) tarama testlerinin 
kullanılarak hastaların beslenme durumunun belirlenmesi, tarama testlerinin kıyaslanması ve onkoloji hastalarının malnütrisyon 
durumunun tanımlanması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma 3 ay süren gözlemsel bir çalışmadır. Çalışma Ankara ilinde özel bir hastane olan Ankara Medicana 
International hastanesinin radyasyon onkolojisi bölümünde radyoterapi tedavisi alan 20-64 yaş arası toplamda 78 kadın ve 32 
erkek bireylerin katılımı ile yürütülmüştür. Çalışmada radyoterapi tedavisi planlanan hastalara uygulanan soru kağıdı ile bireylerin 
demografik özellikleri, besin tüketim sıklıkları ve beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Çalışmada planlanan tedavi süresine 
göre hastaların her hafta tedavi başında 24 saatlik besin tüketim kayıtları, NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Tarama-2002- Nutritional 
Risk Screening 2002) ve MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) tarama testleri ayrı ayrı uygulanmış; bütün tedavi 
planının başında ve sonunda olmak üzere hastaların antropometrik ölçümleri, vücut bileşimi ve tedavide uygulanan rutin tetkikler 
ile biyokimyasal verileri alınmıştır. 
Bulgular: Beslenme durumunun belirlenmesinde kullanılan tarama testlerinden, NRS-2002’nin kadınlardaki değerinin 3 ‘ten az 
olma oranının %79,5 olduğu, erkeklerde ise bu oranın % 46,9 olduğu saptanmıştır. NRS-2002 testinde skorun 3’ten fazla olduğu 
ve hastanın nutrisyon riski altında olduğu durum kadınlarda %20,5iken erkeklerde bu oranın %53,12 olduğu fark edilmiştir. 
Yapılan bir diğer tarama testi olan MUST’ta beslenme durumu açısından orta ve yüksek risk altında olan kadınların oranı % 25,6 
iken erkeklerde bu oran % 53,1’dir. Ve yine MUST’ta beslenme durumunun düşük risk altında olduğu oran kadınlarda % 74,4 
iken erkeklerde bu oran %46,9’dur. 
Sonuç: Kanserli hastalarda uygulanan tarama testinin duyarlılıklarını benzer olduğu gözlemlenmiştir. Kanser hastalarında 
beslenme durumunun saptanması, belirlenmesi ve azalan beslenme durumunu önlemek oldukça önemli bir hal alırken tedavi 
planı oluşturan ekipte mutlaka yapı taşı olarak bir diyetisyene yer verilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, onkoloji, beslenme durumu, NRS 2002, MUST 

Determination of Nutritional Status with Different Screening Tests in Oncology PatientsReceiving Radiotherapy 

Treatment 

Purpose: In this study, determination of the nutritional status of the patients, comparison of screening tests and identification 
of malnutrition status of oncology patients under radiotherapy treatment were aimed, using NRS-2002 (Nutritional Risk 
Screening 2002) and MUST (Malnutrition Universal Screening Test). 
Methods: The study is an observational study that lasted 3 months. The study was carried out with the participation of 78 
female and 32 male patients between the ages of 20-64 that were receiving radiotherapy treatment in the radiation oncology 
department of Ankara Medicana International Hospital, a private hospital in the city of Ankara. In the study, demographic 
characteristics, food consumption frequencies and dietary habits of patients with radiotherapy treatment were questioned using 
the questionnaire form. According to the planned treatment period, weekly 24 hours of dietary intakes record (first day of the 
observation week), NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) and MUST (Malnutrition screening tests of the patients were 
applied separately; at the beginning and the end of the whole treatment plan, the anthropometric measurements of the patients, 
the body composition and the routine examinations and biochemical data were taken. 
Results: In the screening tests used to determine the nutritional status, the ratio of NRS-2002 in females was observed to be 
less than 3 was 79.5% and this rate was 46.9% in males. In the NRS-2002 test, it was found that the situation in which the score 
was more than 3 and the patient was under the nutritional risk was 20,5% in women, and this rate was 53.12% in men. In 
another conducted screening test, MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), the rate of women who are at medium and 
high risk in terms of their nutritional status was 25.6% while this rate was 53.1% in men. And again in MUST, the rate at which 
the nutritional status of women is at low risk was 74.4% and this rate was 46.9% for men.  
Conclusion: It was observed that the sensitivity of the applied screening test was similar in cancer patients. While it is becoming 
highly significant to detect, determine the nutritional status of cancer patients, and prevent the decreasing nutritional status, a 
dietitian should be definitely included as a building block in the team that designs the treatment plan. 
 
Keywords: Radiotherapy, oncology, nutirional status, NRS 2002, MUST 
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Sağlıklı Kadınlarda Topuklu Ayakkabı Kullanım Sıklığının, Gastrosoleus Kas Kısalığına, Ayak 
Postürüne ve Dengeye Olan Etkisinin Araştırılması 

Alper Haznedar1, Serkan Usgu1 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde topuklu ayakkabı kullanım sıklığının değerlendirilmesi ve topuklu ayakkabı 
kullanım sıklığının gastrosoleus kas kısalığına, ayak postürüne ve dengeye etkisini ortaya koymaktır.  
Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen 110 sağlıklı kadın alındı.  Pes planus, pes kavus, halluks valgus, transvers ark 
düşüklüğü, çekiç parmak, pes ekinovarus gibi ayak deformiteleri için Toplam Ayak Deformite Skorlaması (TADS), gastrosoleus 
kas kısalığı için kas kısalık testi, dengeyi değerlendirmek için Berg Denge ölçeği kullanıldı. Ölçümler topuklu ayakkabılı ve 
ayakkabısız tekrarlandı. Ayakkabı giyme sıklıklarına göre haftada 1 ve daha az topuklu ayakkabı kullananlar normal, 2 ve daha 
fazla kullananlar ise sık giyenler olarak 2 gruba ayrıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. 
Bulgular: Yapılan ölçümler sonucunda ayakkabı kullanım frekansı ile ayak deformitesi, m. gastrosoleus kısalığı ve denge arasında 
anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Gruplar kendi içinde topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız denge ölçümlerinde ve yine berg 
denge ölçeğinin bir parametresi olan öne uzanma testi sonuçlarında anlamlı değişimler gösterdiler (p<0,05). Sonuç: Bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlarda, topuklu ayakkabı kullanım sıklığının ayakta deformite oluşumuna yol açmadığı, m. 
gastrosoleus kasında kısalığa neden olmadığı, statik ve dinamik dengede bozulmaya sebebiyet vermediği saptanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Topuklu ayakkabı, denge, ayak postürü, kas kısalığı 

Investigating the Effects of Heeled Shoe Use by Healthy Women on Gastrocnemius Soleus Muscle  

Shortening, Foot Posture and Balance. 
Purpose: The objective of this study is to evaluate the frequency of use of heeled shoes by healthy individuals and to reveal the 
effects of the frequency of use, on foot posture and balance. 
Methods: In this study, 110 women between 18-50 years old are selected. Total Foot Deformity Score (TFDS) is used for foot 
deformities such as pes planus, pes cavus, hallux vulgus, transvers arch flattening, hammer finger, pes equinovarus, manual 
muscle strength test is applied for shortening in gastrocnemius soleus muscle and Berg Balance Scale is taken into account for 
evaluating the balance.  Measurements are repeated when the samples are wearing heeled shoe and when they are shoeless.  
Results: According to the frequency of shoe use, those who use 1 or less heeled shoe per week are normal, while those who 
use 2 or more are divided into 2 groups as frequent wearers and the results are compared. As a result of the measurement, 
significant relationship between frequency of heeled shoe use and foot deformity, and between gastrocnemius soleus shortening 
and balance are not found (p>0,05). Group showed significant difference in itself, in terms of measurement made when wearing 
a shoe and when they are shoeless and also in forward bending test (p<0,05).  
Conclusion: The results obtained from this study shows that frequency of heeled shoe use does not cause foot deformities, 
gastrocnemius soleus shortening or deformation in static and dynamic balance.  
 
Keywords: Heeles shoes, balance, foot posture, muscle shortness 
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Şişman Ve İnsülin Direnci Olan Kadınlarda Ağırlık Kaybına Bağlı Olarak İnsülin Direncinin 
Değerlendirilmesi 

Bedriye Ayata1, Mine Yurttagül2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Şişman ve insülin direnci olan kadınlarda, ağırlık kaybının insülin direncine etkisini değerlendirmek. 
Yöntem: Nizip Devlet Hastanesinde insülin direnci teşhisi konan ve BKI ≥25.0 kg/m2 olan 25 kadın gelişigüzel örneklem 
yoluyla seçilmiştir. Soru kağıdı ile beslenme alışkanlıkları ile ilgili veriler toplanmıştır. Sekiz hafta boyunca kişiye özel beslenme 
tedavisi uygulanmış ve her hafta diyeti uygulama durumu izlenmiş ve diyeti uygulama ile ilgili sorunlar olması durumunda 
çözümlenmiştir. Araştırma başlangıcında ve 8 hafta boyunca her hafta ağırlık ve HOMA-IR değerleri saptanmıştır. 
Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 36.0±10,5’dir. Yüzde 16’sı ilkokul, % 32’si ortaokul, % 40.0’ı lise, % 12.0’si üniversite 
mezunudur. Katılımcıların % 60.0’ı öğün atlamakta, %76.0’sı ara öğün tüketmektedir. Ortalama BKI 34.9±4.9 kg/m2 olup, % 
16.0’sı hafif şişman, %36.0’sı I. derece obez, %36.0’sı II. derece obez, %12.0’si ise III. derece obezdir. Araştırma başlangıcında 
ortalama vücut ağırlığı 92.9±14.9 kg iken 8. haftanın sonunda 86.1±3.5 kg’a düşmüştür(p<0.05). HOMA-IR değerleri ise 
başlangıçta 4.42±2.10 mg/dl iken, 8. haftanın sonunda 2.83±1.21 mg/dl olmuştur(p<0.05). 
Sonuç: Şişman ve insülin direnci olan kadınlarda ağırlık kaybı sağlandıkça HOMA-IR düzeylerinin düştüğü saptanmıştır 
(p<0.05).HOMA-IR değerindeki azalma ile BKI’sindeki azalma arasında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür (r=0.620).  
Obezite önlenmeli ve tedavi edilmelidir. Obeziteden bağımsız olarak da insülin direnci oluşabilir. Bunun önlenmesi için yeterli 
ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması yaşam tarzı haline getirilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ağırlık kaybı, HOMA-IR, obezite, insülin direnci, beden kitle indeksi 

Evaluation of Insulin Resistance Due to Weight Loss in Women with Obesity and Insulin 

Resistance 
Purpose: To evaluate the effect of weight loss on insulin resistance in women with obesity and insulin resistance. 
Methods: Twenty-five women in Nizip State Hospital with insulin resistance and with BMI ≥ 25.0 kg/m2 were selected by 
random sampling. Data on dietary habits were collected by questionnaire. Eight weeks of personal nutrition therapy was applied, 
and the application of the diet was monitored and any problems related to the application are resolved every week. Weight and 
HOMA-IR values were determined every week for 8 weeks. 
Results: The mean age of the women was 36.0 ± 10.5. Amongst the women, 16% were secondary school, 32% were middle 
school, 40.0% were high school and 12.0% were university graduates. 60.0% of the participants skipped meals and 76.0% of 
them consumed an intermediate meal. The mean BMI of the participants was 34.9 ± 4.9 kg/m2; 16.0% were mild fat, 36.0% 
were I. grade obese, 36.0% were II. grade is obese, 12.0% were III. grade obese. While the initial mean body weight of the 
participants was 92.9 ± 14.9 kg, it decreased to 86.1 ± 3.5 kg at the end of the 8th week (p <0.05). The initial HOMA-IR values 
were 4.42 ± 2.10 mg/dl at the beginning of the study, and 2.83 ± 1.21 mg/dl at the end of the 8th week (p <0.05). Conclusion: 
It was found that HOMA-IR levels decreased as weight loss was achieved in women with obesity and insulin resistance (p 
<0.05). Obesity should be prevented and treated. Insulin resistance may occur independently of obesity. Adequate and balanced 
nutrition and increase in physical activity should be adopted in lifestyle to prevent insulin resistance. 
 
Keywords: Weight loss, HOMA-IR, obesity, insulin resistance, body mass index 
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Fibromiyalji Tanısı Konmuş Kadın Hastalarda Egzersiz Programının Gündüz Uykululuk Hali Ve 
Ağrı Düzeyi Üzerine Etkisi 

Elif Dinler1, Yavuz Yakut1, Zerrin Pelin1 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS),  sıklıkla kadınlarda görülen, etiyolojisi belli olmayan eklem içi romatizmal bir hastalıktır. 
Hastalığa yönelik kesin bir tedavi olmamakla birlikte tedavide birçok semptom azaltıcı yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, FMS’li hastalarda en sık görülen semptomlardan ağrı ve uyku bozukluğu şikâyetlerinin egzersize bağlı değişimini 
araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmaya, American College of Rheumatology kriterlerine göre değerlendirilip FMS tanısı almış 60 hasta dâhil 
edilmiştir. Fizik tedavi kliniklerine yönlendirilen 30 hasta tedavi grubunu kliniklere yönlendirilmeyen 30 hasta ise kontrol 
grubunu oluşturmuştur. İlk seansta tedavi grubu hastalarına gündüz uykululuk halini belirlemek için Epworth Uykululuk Skalası 
(EUS), ağrı düzeyini belirlemek için ise Vizüel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Ağrı tipi ve ağrı bölgesi McGill Ağrı Anketiile 
değerlendirilmiştir. Hastalar 15 seans boyunca egzersiz programına dâhil edilmiş ve egzersiz programı hastalara ev egzersizi 
olarak da öğretilmiştir. Egzersiz programına germe, gevşeme ve güçlendirme egzersizleri dâhil edilmiştir. 15 seanslık program 
(19 gün) sonunda hastalara EUS, VAS ve McGill Ağrı Anketi tekrar uygulanmış ve değerler kaydedilmiştir. Kontrol grubu 
hastalarına ise herhangi bir egzersiz programı uygulanmadan, tanılandıkları ilk gün ve 19 gün sonra aynı anket ve ölçekler 
uygulanmıştır. 
Bulgular: Alınan sonuçlar incelendiğinde tedavi grubu hastalarının egzersiz programı öncesi ağrı düzeylerinin egzersiz 
sonrasında anlamlı bir düşüş gösterdiği gözlenmiştir, (p<0,05). Kontrol grubu hastalarının ise ağrı düzeylerinde istatistiksel 
açıdan anlamlı bir değişim olmamıştır (p>0,05). Tedavi grubundaki hastaların EUS skorlarının egzersiz programı sonrasında 
egzersiz programı öncesine göre anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (p<0,05).  
Sonuç: Bu çalışmada hastalara uygulanan düzenli egzersiz programının gündüz uykululuk hallerini ve ağrı düzeylerini azalttığı 
sonucuna varılmıştır. Bu nedenle FMS’li hastaların düzenli egzersiz programına yönlendirilmesinin hastalığın semptomlarını 
azaltmakta önemli olacağını düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, ağrı, uykululuk, egzersiz 

The Effect of Exercise Program on Daytime Sleepiness and Pain Level in Female Patients 

Diagnosed Fibromyalgia 
Purpose: Fibromyalgia syndrome is a rare intraarticular rheumatic disease with unknown etiology that is frequently seen in 
women. Although, there is not a definitive treatment for the disease, many symptom-reducing methods are used for treatment. 
The purpose of this study is to investigate the changes in pain and sleepiness related to exercise which are the most common 
symptoms in FMS patients. 
Methods: Sixty patients diagnosed as FMS were evaluated by a physician according to American College of Rheumatology 
criteria. The control group consisted of 30 patients who were referred to physical therapy clinics and 30 patients as treatment 
group who were not directed to clinics. In the first session, Epworth Sleepiness Scale (EUS) was used to determine the daytime 
sleepiness of treatment group and Visual Analog Scale (VAS) to determine the pain level. Pain type and pain area were evaluated 
by McGill Pain Scale. Patients were included in the exercise program for 15 sessions and the exercise program was also thought 
as a home-based exercise. Stretching, relaxation and strengthening exercises are included in the exercise program. At the end of 
the 15-session program (19 days), EUS, VAS and Mcgill Pain Scale were reapplied to the patients and values were recorded. 
Patient in the control group were evaluated with the same questionnairre as applied to treatment group on the first day and 19 
days after they were diagnosed.  
Results: When the data were evaluated, before the exercise program it was observed that the pain levels of the treatment group 
patients showed a significant decrease after exercise(p<0,05). There was no statistically significant change in the pain levels of 
the control group patients (p> 0,05). The EUS scores of the treatment group patients were significantly reduced after the 
exercise program compared to the pre-exercise program (p<0,05).  
Conclusion: This study shows that the regular exercise program applied to the illness reduces the daily sleepiness score and 
pain levels. For this reason, we think that directing FMS patients to a regular exercise program is important in reducing the 
symptoms of the disease. 
 
Keywords: Fibromyalgia, pain, sleepiness, exercise 
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Malatya’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 3-18 Yaş Aralığındaki Bireylerin Beslenme 
Durumunun Ve Allura Red AC (E129) Bulunan Besinlerin Tüketim Miktarının Saptanması 

Büşra Öztürk1, Yasemin Beyhan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışma; Malatya il merkezindeki 3-18 yaş arası bireylerin beslenme durumunu saptamak ve değerlendirmek, tüketilen 
besinler içerisinde kırmızı renk veren Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin cins ve miktarlarını saptamak amacıyla 
yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırma Malatya ilinde bulunan Bostanbaşı 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) yürütülmüştür. Kasım 2016 – 
Aralık 2017 tarihleri arasında ASM’ye başvuran 3-18 yaş grubu 46 erkek ve 58 kız çocuk olmak üzere toplam 104 birey araştırma 
kapsamına alınmıştır. Bireylerin beslenme durumunu değerlendirmek ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim 
miktarını saptamak için 1 günlük besin tüketim kaydı tartı yöntemiyle alınmıştır. Besin tüketim kaydı değerlendirilmesi ise BEBİS 
7.1 öğrenci sürümü ile yapılmıştır. Çocukların antropometrik ölçümleri alınmış ve Beden Kütle İndeksi (BKI) hesaplanmıştır. 
Bulgular: Çocukların enerji alımları değerlendirildiğinde; 1-3 yaş grubu, 4-6 yaş grubu, 7-9 yaş grubu ve 10-13 yaş grubu kız 
çocukların enerji gereksinimini sırasıyla %123.8, %76.0 , %71.9 ve %75.9’unu karşıladığı; 10-13 yaş grubu erkek, 14-18 yaş grubu 
erkek ve kız çocukların enerji gereksinimini ise sırasıyla %56.0, %54.1 ve %61.6’sını karşıladığı bulunmuştur. 1-3, 4-6 ve 7-9 yaş 
grubu çocukların büyük çoğunluğu (sırasıyla %55.0, %75.0 ve %59.1) normal vücut ağırlığına sahiptir. 1-3 yaş grubu erkek 

çocukların %30.0‟u; 7-9 yaş grubu kız çocukların ise  %13.6‟sı hafif şişman, 7-9 yaş grubu kız ve erkek çocukların dağılımları 

ise eşit olup , %19.2‟sinin zayıf olduğu saptanmıştır. Çocuklarda Allura Red AC (E129) içeren besinleri tüketen oranı ise 
%5.8’dir. 
Sonuç: Tüm yaş gruplarında yaş ve cinsiyetlerine uygun, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması gerekmektedir. Tüm yaş 
gruplarının günlük ortalama tükettikleri E 129 (Allura Red AC) miktarı incelendiğinde Günlük Kabul Edilebilir Alım Miktarını 
(ADI)  aşmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme durumu, gıda katkı maddesi, allura red AC(E129) 

Determination of Consumption Amount of Nutritional Status and Allurared AC (E129) Consumption 

of Individuals in The Age of 3-18 Who Attended A Family Health Center in Malatya 
Purpose: The purpose of this study is to determine and evaluate the nutritional status of children aged 3-18 in Malatya and to 
determine the type and amount of Allura Red AC (E129) which gives a red color in the food consumed. The research was 
carried out in Bostanbaşı Family Health Center 2 in Malatya. 
Methods: A totaly of 104 children, aged 3-18 years, 46 males and 58 females, who applied to ASM (Family Health Center) 
between November 2016 and December 2017, were included in the study. A 1-day nutrient intake scoring method was used to 
evaluate the nutritional status of individuals and to determine the consumption of nutrients containing Allura Red AC (E129). 
Food consumptive enrollment assessment was done by 'BEBİS 7.1 student version'. Anthropometric measurements of the 
children were taken and Body Mass Index (BMI) was calculated. 
Results: When children's energy purchases are evaluated the energy needs of girls 1-3 years, 4-6 years, 7-9 years and 10-13 years 
were found to meet 123.8%, 76.0%, 71.9% and 75.9%, respectively. The energy needs of boys aged between 10-13 years and 
boys and girls aged 14-18 years were found to meet 56.0%, 54.1% and 61.6% respectively. 1-3, 4-6 and 7-9 years old children 
have normal body weight (respectively 55.0 %, 75.0%, 59.0%). Mild obesity has been found in 1-3 years old boys (30.0%), 7-9 
years old girls (13.6%). 19.2% of girls and boys 7-9 years was underweight. The ratio of individuals consuming foods containing 
Allura Red AC (E129) was 5.8%. 
Conclusion: The daily mean E 129 (Allura Red AC) consumption in all age groups was found not to exceed the Daily 
Acceptable Intake Quantity (ADI). 
  
Keywords: Nutritional status, food additive, allura red AC (E129) 
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Piyasada Satılan Antep Fıstıklarının Tüketim Durumu Ve Mineral İçeriği 
Enes Bahadır Kılıç1, Mine Yurttagül2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Antep fıstığının tüketim durumunu, tüketim özelliklerini ve mineral içeriğini saptamak. 
Yöntem: Gaziantep’in 8 farklı sosyoekonomik bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezine başvuran 400 kişi gelişigüzel örneklem 
yoluyla seçilmiş ve soru kağıdı ile Antep fıstığı tüketim durumları araştırılmıştır. Mineral analizi için kullanılacak 30 adet 
kavrulmuş Antep fıstığı örneği ise piyasadan gelişigüzel örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Örnekler yaş yakma metodu ile 
yakılarak PerkinElmer AAS 800 model Atomik Absorbsiyon cihazında mineral analizleri yapılmıştır. 
Bulgular: Bireylerin %11.5’i her gün, %36.2’si haftada bir gün Antep fıstığı tüketmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin %94.5’i 
Antep fıstığını çerez olarak tüketirken, %71.5’i tatlılarda, %37’si yemeklerde tüketmektedir. Bireylerin %63.2’si Antep fıstığını 
satın alırken fiyatına dikkat ederken %60.8’i küflenme durumuna dikkat etmektedir. Bireylerin %93’ü Antep fıstığını serin ve 
kuru ortamda saklamaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin ortalama Antep fıstığı tüketim miktarı erkeklerde 27.6 g,  kadınlarda 
14.5 g olarak bulunmuştur. Antep fıstığı erkek bireylerin günlük protein gereksinmesinin %7.3’ünü karşılamıştır. Diğer besin 
öğelerinin gereksinmelerini karşılama oranı ise, bakırda %33.3, demirde %9, fosforda %17.7dir. Antep fıstığının E vitamini, B1, 
B2 ve biyotin gereksinmesine katkısı ise sırasıyla %7.3, %16.7,  %7.7 ve %14.7 dir. Kadınların tükettiği ortalama 14.5 g Antep 
fıstığı protein gereksinimine %4.6, bakır gereksinimine %11.1, demir gereksinmesine %2.2, fosfor gereksinimine %9.3, B1 
vitamini gereksinimine %9.1 ve biotin gereksinimine %7.7 oranında katkı vermiştir. Antep fıstıklarının mineral analizi yapılmış 
ve ortalama kalsiyum miktarı 136.31 mg, magnezyum 146.38 mg, sodyum 17.08 mg, potasyum 759.21mg, fosfor 504 mg, demir 
3.23 mg, bakır 1.49 mg ve çinko 2.47 mg olarak bulunmuştur. 
Sonuç: Antep fıstığının besin değeri konusunda tüketiciler bilinçlendirilmeli, tüketimleri desteklenmeli, üretiminin artırılması 
sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antep fıstığı tüketimi, besin ögesi içeriği, mineral içeriği 

Consumption Status and Mineral Content of Pistachio Sold in The Market 
Purpose: To determine consumption status, consumption characteristics and mineral content of Antep pistachio. 
Methods: 400 people who applied to Family Health Centers in 8 different socioeconomic regions of Gaziantep were selected 
by random sampling and their consumption of Pistachio was investigated by questionnaire. A sample of 30 roasted pistachios 
to be used for mineral analysis were collected from the market by random sampling method. Samples were burned by wet 
burning method and mineral analyzes were performed with PerkinElmer AAS 800 Atomic Absorption Device. 
Results: Amongst the individuals participating in the study, 11.5% consume pistachios daily and 36.2% consume pistachios 
one day a week. While 94.5% of the individuals consume pistachios as a snack, 71.5% consume it in the desserts and 37% 
consume it in the meals. 93% of the individuals stored pistachios in a cool and dry environment. While 63.2% of individuals 
consider price while buying pistachios, 60.8% of them consider mold growth. The average amount of pistachio consumption 
of the individuals participating in the study was 27.6 g for males and 14.5 g for females. Pistachios provided 7.3% of the daily 
protein requirement of male subjects. The rest of the daily intake requirements are met by 33.3% for copper, 9% for iron and 
17.7% for phosphorus. Pistachios supply 7.3%, 16.7%, 7.7% and 14.7% of the daily intake requirements of vitamin E, B1, B2 
and biotin, respectively. In females, pistachios had contributed 4.7% to protein requirement, 11.1% to copper requirement, 
2.2% to iron requirement, 9.3% to phosphorus requirement, 9.1% to B1 requirement and 7.7% to biotin requirement. Mineral 
analysis of pistachios was carried out and the average amount of calcium was found to be 136.31 mg, magnesium 146.38 mg, 
sodium 17.08 mg, potassium 759.21 mg, phosphorus 504 mg, iron 3.23 mg, copper 1.49 mg and zinc 2.47 mg. 
Conclusion: Consumers should be informed about the nutritional value of Antep pistachio, their consumption should be 
promoted, and their production should be increased. 
  
Keywords: Consumption of pistachios, nutrient content, mineral content 
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Sağlıklı Kadınlarda Bireysel Egzersiz ve Grup Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Performans Üzerine 
Etkilerinin Karşılaştırılması 

Tuğba Badat1, Yavuz Yakut1 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Çalışma, sağlıklı kadınlarda bireysel egzersiz ve grup egzersiz eğitiminin fiziksel performans üzerine etkilerinin 
karşılaştırılması amacı ile yapıldı.  
Yöntem: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden bireysel egzersiz yapmak 
isteyen 13 kadın birey (grup 1) ve grup egzersizi yapmak isteyen 13 kadın birey (grup 2) olmak üzere 26 kadın birey katıldı. 
Bireylere genel demografik bilgi formu, fiziksel performans testleri, Egzersiz Memnuniyet Ölçeği (VAS), Bilişsel Davranışçı 
Fiziksel Aktivite Ölçeği (BDFAÖ) ve Kısa Form Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) uygulandı. Katılımcıların fiziksel 
performanslarına yönelik kas kuvvetini değerlendirmek için Lafayette Manuel Kas Testi cihazı kullanıldı. Kassal enduransı 
değerlendirmek için bireylerin squat, sits-up ve push-up pozisyonlarında kaldıkları süre kaydedildi. Çeviklik değerlendirmesi 
Burpee-Agility Testi ile yapılırken esneklik değerlendirmesi için ise otur-uzan testi uygulandı. 
Bulgular: Bireylerden alınan verilere göre; her iki eğitim grubunda da kas kuvvetinde, kassal enduransta, çeviklik ve esneklikte, 
egzersiz memnuniyet skorlarında ve BDFAÖ skorlarında gruplar içerisinde ön ve son test arasında artış görüldü (p<0.05). Ancak 
tüm bu parametrelerde grupların birbirlerine üstünlükleri yoktu (p>0.05). SF-36 skorlarına göre ise bireysel egzersiz grubunda 
8 alt boyutta da ön ve son test arasında artış görülürken (p<0.05), grup egzersiz eğitiminde vitalite, mental sağlık ve sosyal 
fonksiyonlar alt boyutlarında artış görülmezken, diğer parametrelerde artış görüldü (p<0.05). SF-36skorlarının gruplar arasında 
karşılaştırılmasında ise iki grup arasında bir üstünlük bulunamadı (p>0.05). Çalışmanın sonucunda egzersiz eğitiminin fiziksel 
performansı, egzersiz memnuniyetini, fiziksel aktivite davranışını ve yaşam kalitesini olumlu etkilediği, ancak egzersizin bireysel 
veya grup olarak sürdürülmesinin bir engel oluşturmadığı görüldü. 
Sonuç: Egzersizin bireysel ya da grup olarak yapılmasına bakılmaksızın, bireylerin fiziksel performansını, egzersiz 
memnuniyetini, fiziksel aktivite davranışını ve yaşam kalitesini arttırmak için egzersize yönlendirilmesi gerektiği düşünüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, fiziksel performans, kas kuvvet, endurans, çeviklik, esneklik, yaşam kalitesi 

Individual Exercise in Healthy Women and Comparison of the Effects of Group Exercise Training 

on Physical Performance 
Purpose: The study was made with the aim of individual exercise in healthy women and comparison of the effects of group 
exercise training on physical performance. 
Methods: 13 women who wished to do individual exercise (group 1) and 13 women who wished to do group exercise (group 
2), totally 26 individual who provided the criteria for inclusion in the study, agreed to identify themselves with the study as a 
volunteer, participated in the study. General demographic information form, physical performance tests, Exercise Satisfaction 
Scale (VAS), Cognitive Behavioral Physical Activity Scale (BDFAÖ), and Short Form Life Quality Scale (SF36) was applied to 

individuals. Lafayette Manual Muscle Tester was used in order to evaluate the participant‟s muscle strength towards their 
physical performance. In order to evaluate the muscular endurance, time the individuals remained on squat, sits-up and push 
up positions was recorded. While agility rating was made with Burpee-Agility Test, for the flexibility rating the sit-reach test was 
applied. 
Results: According to the datas collected from individuals; in both training groups, between preliminary and last test, an 
increase was seen in muscle strength, muscular endurance, agility and flexibility, exercise satisfaction scores and BDFAÖ scores 
(p<0.05). However, in all this parameters groups did not have superiority to one another (p>0.05). according to the SF36 scores; 
while an increase was seen in 8 sub-dimensions between preliminary and last test in individual exercise group, there were no 
increase seen in sub-dimensions including vitality, mental health and social function in group exercise training (p>0.05). In the 
comparison of SF36 scores between groups, no superiority was found (p>0.05). At the end of the study, it was seen that exercise 
training affected physical performance, exercise satisfaction, physical activity behavior and life quality positively; however it did 
not make a difference if the exercise was maintained individually or in group.  
Conclusion: Regardless of how the exercise is done, individually or in group, it was thought that individuals should be directed 
to exercise in order to increase their physical performance, exercise satisfaction, physical activity behavior and life quality. 
 
Keywords: Exercise, physical performance, muscle strength, endurance, agility, flexibility, quality of life 
 
 



 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

sbf.hku.edu.tr 

71 

JOURNAL OF 

ZEUGMA HEALTH SCIENCE 
 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):71 
 

YERİNDE BİLDİRİLER 
 

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Sağlıkta Farkındalık Ve Okuryazarlık 
Seviyesinin Belirlenmesi 

Tuğba Maden1, Çağtay Maden1, Kezban Bayramlar1 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde sağlıkta farkındalık ve okuryazarlık seviyesini belirlemekti. 
Yöntem: Yaş ortalaması 22,48 ± 1,71 olan 50 bireyin (% 38 erkek, %62 kadın) değerlendirildiği çalışmada genel sağlık durumu, 
ilk tercih ettikleri sağlık kuruluşları soruldu.  Sağlık farkındalığı için; Sağlık Farkındalığı Ölçeği (SFÖ), okuryazarlık için Türkiye 
Sağlık Okuryazarlığı Ölceği-32 (TSOY-32)  ve yetişkin okuryazarlığını ölçmek için; Newest Vital Sign (NVS) ölçeği kullanılmıştır. 
Bulgular: Bireylerin cinsiyete göre sağlıkta farkındalık ve okuryazarlık seviyeleri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamda fark 
bulunmamıştır (p >0,05). Sağlıkta farkındalık ve okuryazarlık arasında istatistiksel anlamda ilişki gözlenmemiştir. 
Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen bulgular literatürle uyumlu olarak cinsiyete göre farklılık göstermemiştir.  NSV toplam puanı 
literatürle uyumlu bulunurken, TSOY-32 değeri sağlıklı yetişkin bireylere göre düşük bulunmuştur. Fizyoterapi ve 
rehabilitasyonda, sağlıkta farkındalık ve okuryazarlık seviyesinin belirlenmesi için birey sayısının artırılması gerektiğinde 
düşüncesindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, farkındalık düzeyi, üniversite öğrencileri 

Determination of Health Awareness and Literacy Level in Students of Physiotherapy And 

Rehabilitation Department 
Purpose: The aim of this study was to determine the level of health awareness and literacy among the students of the 
Department of Physiotherapy and Rehabilitation. 
Methods: It was asked the general state of health and their firstly preferred health institutions at this study included 50 
individuals (38% male, 62% female) with a mean age of 22.48 ± 1.71. For health awareness; Health Awareness Scale (SFO), 
Turkey for literacy Health Literacy Scale-32 (Tsoy-32) and to measure adult literacy; The Newest Vital Sign (NVS) scale was 
used. 
Conclusion: There was no statistically significant difference between the health awareness and literacy levels of the individuals 
according to gender (p> 0.05). There was no statistically significant relationship between health awareness and literacy.  
Discussion: The findings of our study did not differ according to gender in accordance with the literature (1). While the total 
score of NSV was found to be consistent with the literature (2), TSOY-32 value was thought to be compared to healthy adult 
subjects (3). In physiotherapy and rehabilitation, we believe that it is necessary to increase the number of individuals in order to 
determine health awareness and literacy level. 
 
Keywords: Health literacy, level of awareness, university students 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

sbf.hku.edu.tr 

72 

JOURNAL OF 

ZEUGMA HEALTH SCIENCE 
 

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):72 
 

YERİNDE BİLDİRİLER 
 

Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Yeme Davranışı İle Antropometrik Ölçümler Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Hatice Demir1, Yasemin Beyhan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep  

 

Amaç: Bu çalışma, Gaziantep ili Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Ekim 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin 3.ve 4.sınıflarında öğrenim gören, çalışmaya 
katılmaya gönüllü öğrencilerin (n:325) duygusal yeme davranışı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
yapılmıştır. 
Yöntem: Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, bir günlük besin tüketimleri, duygusal yeme davranışını 
belirlemek için üç faktörlü beslenme(TFEQ)ve duygusal durumlarda yeme alışkanlığı(EESQ) ölçeklerinden oluşan anket formu 
uygulanmıştır. Antropometrik ölçümler tekniğine uygun olarak; boy uzunluğu, bel çevresi ve kalça çevresi ölçülmüş, biyoelektrik 
impedans analizi(BİA) ile vücut ölçümleri yapılmıştır. Besin analizleri için beslenme bilgi sistemi(BEBİS) programı kullanılmış ve 
bulunan değerler Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi(TÜBER) ile karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %77,2'si kız ve bekar(%94,2) olup %22,8'i erkektir. Yaş ortalaması(±S) kızlarda(22,2±1,9) ve 
erkeklerde(23,2±1,9),çoğunun geliri(%40,0) 500-1000TL arasında ve ailelerinin gelirinin(%49,8) 3000TL üzerinde olduğu,%45,2'sinin 
ailesinden harçlık aldığı, aile/akrabalarıyla yaşadığı(%46,8),yarıya yakınının(%47,4) en az bir ana öğünü atladığı, %36,6'sının 1 ara öğün 
tükettiği ,%28,9 'unun öğün atladığı ve genelde sabah öğününü (%51,4) atladığı,%33,6 'sının tanısı konulmuş hastalığı olduğu ve FTR 

bölümündeki öğrencilerde ülserin (P˂0,05) ve ailelerinde ise osteoporozun önemli düzeyde olduğu (P˂0,05) anlaşılmıştır. Beden Kütle 
İndeksi(BKİ)açısından %68,0'inin normal,%21,5'inin hafif şişman olduğu, öğrencilerin dengesiz beslendikleri, protein ve yağ alımlarının 
yüksek ve enerji ve karbonhidrat alımlarının ise düşük olduğu anlaşılmıştır. Duygusal yeme davranışı ile antropometrik ölçümler 
arasındaki ilişkiye bakıldığında; ağırlık, bel çevresi, kalça çevresi, BKİ, BMH, vücut yağ oranı ve vücut yağ miktarı ile TFEQ ve EESQ 

ölçekleri arasında pozitif yönde (P˂0,05); boy uzunluğu, vücut sıvı oranı, vücut sıvı miktarı, yağsız vücut oranı, yağsız vücut miktarları 

arasında negatif yönde (P˂0,05) anlamlı ilişki olduğu anlaşılmıştır. 
Sonuç: Öğrencilerin ağırlık, bel çevresi, kalça çevresi, BKİ, BMH, vücut yağ oranı ve miktarı arttıkça duygusal yeme davranışı artmakta; 
boy uzunluğu, vücut sıvı oranı, vücut sıvı miktarı, yağsız vücut oranı, yağsız vücut miktarları arttıkça ise duygusal yeme davranışı 
azalmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Açlığa duyarlılık, bilişsel kısıtlama, duygusal yeme, kontrolsüz yeme, üniversite döneminde beslenme 

Investigation of Emotional Eating Attitude of University Students Among with Anthropometric 

Measurements 
Purpose: This study has been done between October 2016 – May2017 for the purpose of investigation of the association between emotional 
eating attitude and anthropometric measurements of University students which are 3rdand 4th grade students of Nutrition and Dietetics, 
Nursing, Physiotherapy and Rehabilitation Departments (n:325). 
Methods: We applied questionnaire form that includes Eating in Emotional Situations Questionnaire (EESQ) and The Three-Factor Eating 
Questionnaire (TFEQ), questions of students’ socio-demographic and nutritional status, attitude of nutritional habits. In accordance with the 
measurement technique; height and hip circumference were measured and body composition is measured by Bioelectric Impedance Analysis 
(BIA). The results of questionnaire are evaluated by a nutrient database program (BeBIS software program) and Turkey Dietary Guidelines 
(TUBER). 
Results: 77.2% of students were female and single (%94,2) and 22,8% of students are male. The average age was 22,2±1,9 in females and 
23,2±1,9 in males. Students’ monthly income is 500-1000 TL (%40,0), household’s monthly income is over 3000 TL (%49,8), students are 
supported from family (%45,2), students are living with family or relative (%46,8). Nearly half of the students skip at least one meal (%47,4), 
36,6% of students do at least one snack, 28,9% of students skip meal and most often, skipped meal is breakfast (%51,4), 33,6% were diagnosed 

with one disease and in the students of Physiotherapy and Rehabilitation Department, the presence of ulcer is significant (P˂0,05),and in their 

family background, they have a significant level of osteoporosis (P˂0,05).Students are classified with Body Mass Index (BMI), it was found that 
68,0 % were classified as normal, 21,5% was mildly obese, and it was found out that  students were malnourished, intakes of proteins and fats 
were high; energy and carbohydrate intakes were low. Looking at the relationship between emotional eating behavior and anthropometric 
measurements; weight, waist circumference, hip circumference, BMI, BMR, body fat contents are in positive correlation with TFEQ and EESQ 

scales(P˂0,05); besides height, body fluid ratio, body fluid amount, lean body ratio, lean body amounts have significant negative correlation 

between these scales. (P˂0,05) 
Conclusion: As the weight, waist circumference, hip circumference, BMI, BMR, body fat content and amount of the students increase, the 
emotional eating increase, while the height, body fluid ratio, body fluid amount, lean body ratio, and body fat content increase, emotional eating 
decrease. 
Keywords: Cognitive restriction, emotional eating, nutrition during university period, sensitivity to hunger, uncontrolled eating 
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Adana İli’nde İki Farklı Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Malnutrisyon Durumunun Tarama Testleri 
İle Belirlenmesi 

Gamze Tulukçu1, Ayla Gülden Pekcan2 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep 
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Amaç: Adana ilindeki iki farklı huzurevinde yaşayan yaşlıların malnütrisyon durumlarının farklı tarama araçları ile saptanması, 
yaşlıların malnütrisyon ve beslenme durumunun belirlenmesidir. 
Yöntem: Araştırmaya katılan gönüllü yaşlı bireylere soru kâğıdı uygulanmıştır. Demografik özellikleri, sağlık durumları, 
beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumları araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle alınmıştır. MNA, 
MUST, NSI, SNAQ-RC, SNAQ-65 VE MEONF-II tarama testleri uygulanmıştır. Tarama testlerine ek olarak, 24 saatlik besin 
tüketim kaydı ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. 
Bulgular: Ölçümlerin değerlendirilmesi için istatistiksel metot olarak Ki kare homojenlik testleri, bağımsız örneklemler t testi, 
Cohenkappa uyum testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık %72’si erkek,%28’i kadındır. Beslenme tarama 
testlerine göre malnütrisyon durumları, MSA ile taramada %51’i düşük risk, %41.8’i orta, %7.3’ü malnütrisyonlu bulunmuştur. 
MUST test sonuçlarına dayanarak, %86,1’i düşük riske, %8,6’ü orta,%5,3’ü yüksek riske sahiptir. NSI ile taramada, %37,1’inin 
düşük risk,%43,7’ünün orta  ,%19,2’sinin yüksek risk taşıdığı bulunmuştur. SNAQ-RC testi ile yaşlı bireylerin risk gruplarının 
dağılımı renklerle temsil edilmektedir. Renklerin dağılımı yeşil için %56,9, turuncu için %57,2 kırmızı için kalan %15,9 şeklinde 
bulunmuştur. SNAQ-65+ ile yapılan tarama testi sonuçlarına göre %67,6’sının beslenmesi yetersiz değil,%16,5’inde yetersiz 
beslenme riski vardır, %15,8’inin ise beslenmesi yetersizdir. Son olarak, MEONF-II test sonuçları yaşlı bireylerin %62,2 ‘sinin 
düşük risk grubunda, %26,5’inde orta ve %11,3 ünde yüksek risk grubunda olduğunu göstermektedir. Bu gruplar arasında ki 
farklılık cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0.05). 
Sonuç: Erken dönemde tanı için yaşlıların hastane, huzurevi veya evde yaşam biçimlerine uygun olarak malnütrisyon tarama 
araçları seçilmeli ve belirli aralıklarla tarama testleri uygulanarak takip edilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme tarama testleri, yaşlı, MNA, NSI, MUST, SNAQ-RC, SNAQ-65+ MEONF-II 

 

The Determination of Malnutrition Status of Elderly People Living in Two Different Nursing 

Homesby Scan Testsin Adana Province 
Purpose: Detection of malnutrition status of elderly people living in two different nursing homes in Adana province with 
different screening tools, determination of malnutrition and nutritional status of elderly people. 
Methods: Questionnaires were applied to the volunteer elderly individuals. Demographic characteristics, health status, 
nutritional habits and physical acuity status were obtained by face-to-face interview method by the researcher.MNA, MUST, 
NSI, SNAQ-RC, SNAQ-65 and MEONF-II screening tests were applied. Besides screening tests, 24-hour dietary record and 
anthropometric measurements were taken. 
Results: As statistical methods for evaluation of measures, Independent samples t test, Chi-square homogeneity tests, Cohen 
kappa concordance test were used. Approximately72% of the participants were male and 28% were female. According to 
nutritional screening tests, malnutrition status was found as 51% for low risk, 41.8% for moderate and 7.3% as malnutrition in 
MNA screening. Based on MUST test, 86.1% had low, 8.6% had medium and 5.3% had high risk. In NSI screening, it was 
found that 37.1% had low risk, 43.7% had moderate risk and 19.2% had a high risk. Distribution of malnutrition risk individuals 
with SNAQ-RC test is represented by colours. The distribution of colours was found as 56.9%for green, 57.2%for orange and 
the rest 15.9%for red. According to the results of the SNAQ-65+ screening test, 67.6% of the patients had enough nutrition, 
16.5% of them had the possibility of the risk of insufficient nutrition and 15.8% of them had the risk of insufficient nutrition. 
Lastly, MEONF-II test results showed that62.2% of the elderly was in low risk, 26.5% had moderate, and 11.3% was in a high 
risk group. The difference was statistically significant between genders (p <0.05). 
Conclusion: For early diagnosis, malnutrition screening tools should be selected in accordance with the hospital, nursing home 
or lifestyle of the elderly and followed-up at regular intervals. 
 
Keywords: Nutrition screening tools, elderly, MNA, NSI, MUST, SNAQ-RC, SNAQ-65+MEONF-II 
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Kronik Venöz Yetmezlik Tanılı Hastalarda Egzersiz Eğitiminin Yorgunluk ve Uyku Kalitesi Üzerine 
Etkisi 

Sedat Yiğit1, Yavuz Yakut1 
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Amaç: Kronik venöz yetmezlik (KVY) bacaklarda ağrı, gece krampları, ödem, kaşıntı, yorgunluk gibi semptomları içeren ve 
toplumda görülme sıklığı oldukça yüksek olan bir venöz sistem hastalığıdır. Literatürde KVY'nin medikal ve cerrahi tedavisinin 
yanı sıra semptom azaltıcı birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KVY tanılı hastalarda egzersiz eğitiminin 
bacaklarda oluşan yorgunluk, gece krampları ve uyku kalitesi üzerine olan etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmaya KVY tanısı almış 42 hasta dahil edildi, tedavi ve kontrol grubu olmak üzere 21 hastadan oluşan 2 gruba 
ayrıldı. Çalışma başlangıcında her iki grupta kramp şiddetini belirlemek için Vizüel Analog Skala (VAS), yorgunluk şiddetini 
belirlemek için Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), uyku kalitesini belirlemek için ise Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) 
kullanıldı. Tedavi grubu hastalarına 6 hafta boyunca alt ekstremiteye yönelik germe ve kuvvetlendirme egzersizleri verildi. 
Kontrol grubu hastalarına ise herhangi bir egzersiz programı verilmedi. 6 hafta sonunda hastalara VAS, YŞÖ ve PUKİ tekrar 
uygulandı ve değerler kaydedildi. 
Bulgular: Alınan sonuçlar incelendiğinde tedavi grubu hastalarının kramp ve yorgunluk şiddetinde azalma, uyku kalitesinde ise 
artma görüldü (p<0,05). Kontrol grubu hastalarının ise kramp ve yorgunluk şiddetinde artma ve uyku kalitesinde azalma görüldü 
(p>0,05). Bu çalışmada, egzersiz eğitiminin gece oluşan kramp şiddetini azaltarak uyku kalitesini arttırdığı ve bacaklarda görülen 
yorgunluğu azalttığı sonucuna varılmıştır. 
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, KVY tanısı almış hastaların düzenli egzersiz programına yönlendirilmesi hastalığa bağlı 
semptomların azaltılmasında alternatif bir tedavi yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik venöz yetmezlik, gece krampları, yorgunluk, uyku kalitesi, egzersiz 

The Effect of Exercise Training on Fatigue and Sleep Quality in Patients with Chronic Venous 

Insufficiency 
Purpose: Chronic venous insufficiency (CVI) is a venous system disease that involves symptoms such as pain in the legs, 
nocturnal cramps, edema, itchiness, fatigue, and highly prevalent in the community. In the literature, there are many symptom-
reducing methods besides medical and surgical treatment of CVI. The purpose of this study is to investigate the effect of 
exercise training on leg fatigue, nocturnal cramps and sleep quality in patients with CVI.  
Methods: Forty-two patients with CVI diagnosed were participated in this study, treatment and control groups were divided 
into 2 groups of 21 patients. Visual Analogue Scale (VAS) was used to determine severity of cramping, Fatigue Severity Scale 
(FSS) to determine severity of fatigue, and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to determine sleep quality in both groups at 
the beginning of the study. The treatment group was given stretching and strengthening exercises for the lower extremity for 6 
weeks. Control group were not get any exercise training. At the end of 6 weeks VAS, FSS and PSQI were reapplied and values 
were recorded. 
Results:  Results indicated that the cramps and fatigue severity decreased and sleep quality increased at the treatment group 
patients (p<0,05). Cramping and fatigue severity increased and sleep quality decreased at the control group patients (p>0,05). 
This study shows that exercise training improved sleep quality by reducing the severity of nocturnal cramping and reduced 
fatigue in the legs. 
Conclusion: In the light of these results, directing CVI patients to a regular exercise program is an alternative treatment method 
for reducing the symptoms related to the disease. 
  
Keywords: Chronic venous insufficiency, nocturnal cramps, fatigue, sleep quality, exercise 
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Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Akdeniz Diyet Kalite İndeksi İle 
Değerlendirilmesi 
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Amaç: Mersin Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini, beslenme alışkanlıklarını ve Akdeniz diyet kalite indeksi 
ile beslenme durumlarını değerlendirmek. 
Yöntem: Çalışmaya gelişigüzel örneklem yoluyla seçilen 400 öğrenci (%58.5 ‘i erkek, %41.5’i kız) alınmıştır. Soru kağıdı ile 
öğrencilere ilişkin genel bilgiler, besin tüketim sıklığı ve fiziksel aktivite kaydı alınmıştır. Ayrıca Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi 
(KIDMED) formu uygulanmıştır. 
Bulgular: Yaş ortalaması erkeklerde 21,6±1,9 yıl, kızlarda 21,1±1,7 dir. Erkeklerin BKI 23,8±3,8kg/m2, kızların ise 21,5±3,3 
kg/m2’dir. Öğrencilerin çoğunluğu (erkeklerde %61,5, kızlarda %72,9) sağlıklı ağırlığa sahiptir. Öğrencilerin % 63.3’ü öğün 
atlamaktadır. En çok atlanan %62,1 ile kahvaltıdır. Erkek öğrencilerin %51,7’si, kız öğrencilerin %29,5’i düzenli egzersiz 
yapmaktadır (p<0.05). Öğrencilerin aldıkları enerjinin % 48.9’u karbonhidratlardan, % 17.2’si proteinlerden ve %33.9’ u 
yağlardan sağlanmaktadır. KIDMED puanları erkek ve kız öğrencilerde sırasıyla % 10.3 ve % 6.6’ nda ≥8; %39.7 ve %49.4’ünde 
4-7 arasında; %50 ve % 44.0’ünde ise ≤3 dir. BKI değerleri normal aralıkta (≥18,5-<24,9 kg/m²) olan erkeklerin %32,1 düşük, 
%23,5 orta ve %6,0 yüksek KIDMED puanlarına sahiptir. Bu oranlar kız öğrencilerde sırasıyla %29,5, %36,8 ve %6,7 dir. 
Öğrencilerin çoğunluğu (erkeklerde %61,5, kızlarda %72,9) sağlıklı ağırlığa sahiptir. Öğün atlama oranı yüksek olup (%63.3), en 
çok atlanan öğün sabah kahvaltısıdır. Kız öğrencilerden düzenli fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerden daha 
yüksektir(p<0.05).KIDMED puanlarına göre, öğrencilerin %8.7’sinin diyeti Akdeniz diyeti ile uyumlu(iyi), % 43.8’inin Akdeniz 
diyetine uygunluğunun geliştirilmesi gerekli (orta) ve %47.5’inin ise beslenme durumu kötüdür. 
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenmeleri ve fiziksel aktivite düzeyleri artırılmalı ve bu konuda 
bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: : Üniversite öğrencileri, beslenme, fiziksel aktivite düzeyi, diyet kalitesi, KIDMED 

Evaluation of The Nutritional Status of the University Students by The Mediterranean Diet Quality 

Index 
Purpose: To evaluate the physical activity levels, dietary habits, and Mediterranean diet quality index and nutritional status of 
Mersin University students. 
Methods: The study included 400 students (58.5% male, 41.5% female) selected by random sampling. General information, 
frequency of nutrient consumption and physical activity were recorded by questionnaire. The Mediterranean Diet Quality Index 
(KIDMED) form was also applied. 
Results: The mean age was 21.6 ± 1.9 years in males and 21.1 ± 1.7 years in females. The BMI of the males were 23.8 ± 3.8 
kg / m2 and the females were 21.5 ± 3.3 kg / m2. The majority of students (61.5% in males, 72.9% in females) had healthy 
weight. Amongst the students, 63.3% skipped meals. The breakfast was the most skipped meal with 62.1%. 51.7% of the male 
students and 29.5% of the female students have regular exercise (p <0.05). 48.9% of the students' energy was obtained from 
carbohydrates, 17.2% from proteins and 33.9% from fats. The KIDMED scores were greater than or equal to 8 in 10.3% and 
6.6%; between 4 and 7 in 39.7% and 49.4%; and less than or equal to 3 in 50% and 44.0% of male and female students, 
respectively. Male students with BMI values in the normal range (≥18.5- <24.9 kg / m²) had 32.1% low, 23.5% moderate and 
6.0% KIDMED scores. These rates were 29.5%, 36.8% and 6.7% for female students. The majority of students (61.5% in 
males, 72.9% in females) had a healthy weight. The students’ meal-skipping rate was high (63.3%) and the most skipped meal 
was breakfast. The ratio of the females who performed regular physical activity was higher than the males (p <0.05). According 
to the KIDMED scores, 8.7% of the students were in compliance with the Mediterranean diet (high), 43.8% of them were 
required to improve their diet (medium) and 47.5% had poor nutritional status.  
Conclusion: University students should have an adequate and balanced diet, their physical activity levels should be increased, 
and awareness should be raised on these issues. 
  
Keywords: University students, nutrition, level of physical activity, diet quality, KIDMED 
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Özel Bir Okul Yemekhanesinde Oluşan Besin Artık Miktarlarının ve Maliyetinin Saptanması 
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Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı, Gaziantep ilinde 4 haftalık dönüşümlü menü ile öğle yemeği servisi yapılan özel bir 
okulda 6-13 yaş grubu çocuklarda yemek ve besin tabak artıklarının ve maliyetinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Gaziantep’te Özel Erdem Koleji’nde eğitim ve öğretim gören Toplam 300 öğrenci (erkek:165, %55; kız: 135, %45), 
sırasıyla 6-9 ve 10-13 yaş grubunda 120 ve 160 çocuk dolaylı olarak çalışmaya katılmıştır. Tabak artıklarının belirlenmesinde 
günde 300 ve 4 haftada 6000 yemek ve besin bulunduran tepsi incelenmiştir. Öğrenciler yemeklerini bitirdikten sonra tepsi 
artıkları türlerine göre ayrı kaplarda toplanmış, tartım yöntemi ile tartılmış, porsiyona çevrilmiş ve maliyet hesaplanmıştır.  
Yemeklerin ve besinlerin enerji ve besin ögeleri içeriği hesaplanmış, öğle öğünü miktarları Türkiye diyet referans değeri (DRV) 
önerilerine göre değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 6-9 yaş ve 10-13 yaş grubu öğrencilerin ortalama enerji alımı sırasıyla 786 ve  979 kkal., DRV karşılama yüzdesi %119 
ve %124’tür. Enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan gelen oranları 6-9 yaş grubunda sırasıyla %37,1, %15,6 ve %47,3, 10-13 
yaş grubunda ise %42.9, %14.9 ve %42.3’dir.  D ve B12 vitaminleri ve kalsiyum dışında tüm besin ögeleri öğle öğünü için 
öngörülen DRV üzerindedir. Süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve tüketimi öğle öğünü için önerilenden düşüktür. 6-9 ve 10-13 
yaş grubu öğrencilerin tabakta yemek ve besin artığı sırasıyla kuru baklagil yemeklerinde %23 ve %21,8, sebze yemeklerinde 
%19,4 ve %33,3, kırmızı et yemeklerinde %18,2 ve %20,9, meyvede %0 ve %0, yoğurt ve ayranda %3 ve %5,6, tatlıda %19,1 
ve %13,2’dir. Öğle öğünü ve tabak artığı maliyeti ayda 12862 TL ve 1926 TL’dir. Toplam öğle öğünü maliyet kaybı %15’tir. 
Sonuç: Öğle öğününde oluşan yemek ve besin tabak artıklarının önlenmesi için çocukların enerji ve besin ögeleri 
gereksinimlerine uygun, sağlıklı beslenmeyi destekleyen, iyi planlanmış menülerin oluşturulması sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Okul öğle yemeği, okul çocukları, besin artığı, besin kaybı maliyeti 
 

Determination of the Amount and Cost of Food Losses in a Private School Cafeteria in Gaziantep 
Purpose: Purpose of this descriptive study is to determine the plate food waste and its cost, for children between the ages 6-
13 years having lunch served in a private school in Gaziantep, Turkey, for 4-week cycle menu. 
Methods: A total of 300 students (boys:165, 55%: girls: 135, 45%) 120 and 160 students aged 6 -9 and 10-13 years, indirectly 
participated in the study, in Erdem College. Plate waste was estimated from 300 lunch trays, examining 6000 trays of dishes and 
foods. After students finished eating, the wasted dishes and foods were collected in different cups and weighed, wastes were 
converted into portion amounts and costs were calculated.  Energy and nutrients content of dishes and foods were calculated 
and compared with Turkey dietary reference values (DRV) calculated for a proportion of lunch. 
Results: Average energy intakes of 6-9 years and 10-13 years of students were 786 and 979 kcal, complying 119% and 124% 
of DRV for lunch. Percentage of energy from carbohydrates, protein and fats were 37.1%, 15.6% and 47.3% for 6-9 years and 
42.9%, 14.9 % and 42.3% for 10-13 years. Except vitamins D, B12 and calcium all nutrient intakes were above DRV for lunch. 
Dairy products, vegetable and fruit intakes were below the recommendations. Among 6-9 years and 10-13 years students plate 
food wastages were 23% and 21.8% for legumes, 19.4% and 33.3% for vegetable dishes, 18.2% and 20.9% for red meat dishes, 
0% and 0% for fruits, 3% and 5.6% for yogurt and ayran (diluted yogurt), 19.1% and 13.2% for desserts, respectively. Total 
cost of school lunch was 12862 TL/month and total cost of plate food waste was 1926 TL/month. Percentage of food waste 
cost was found as 15% of total cost. 
Conclusion: For the prevention of plate food waste in school lunch a well-planned menu planning depending on the energy 
and nutrient requirements of children, promoting healthy nutrition should be maintained. 
  
Keywords: School lunch, school children, food waste, cost of food loss
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