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                                            ÖZET 
 

Duygusal yeme, açlık hissi olmadan veya öğün zamanı gelmeden yalnızca duygu 

durumuna cevap olarak ortaya çıkan bir davranıştır. COVID-19 sürecinde sürekli 

duyulan ve izlenen haberler, salgına yakalanma endişesi ve sosyal izolasyon gibi 

birçok faktör bireylerin psikolojik olarak etkilenerek stres düzeylerinin artmasına 

neden olmaktadır. Buna bağlı olarak korku ve endişe gibi duygu durumlarını ortaya 

çıkararak duygusal yeme davranışlarının oluşumuna zemin hazırlamaktadır. 

Çalışmaya özel bir güzellik merkezinde hizmet almakta olan, gönüllülükleri esas 

alınan 18-65 yaş arasındaki 140 kadın birey dahil edilmiştir. Veri toplama araçları 

olarak; Kişisel Bilgiler Formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği, Duygusal İştah Anketi 

(DİA), Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ), Besin Tüketim Sıklığı Formu ve 

24 Saatlik Besin Tüketim Kaydı kullanılmıştır. Katılımcılar Beden Kütle 

İndekslerine (BKİ) göre %4,3 oranında zayıf, %72,2 oranında normal, %23,5 

oranında şişman bireylerden oluşmaktadır. COVID-19 Korkusu Ölçeği’ne göre 

ortalama düzeyde bir korkuya sahip oldukları (16,6) görülmüştür. Bireylerde %63 

oranında iştah artışı, %45 oranında kilo artışı gözlenmiştir. Katılımcılar arasında 36-

45 yaş aralığındaki bireylerin kısıtlayıcı yeme düzeyleri 18-25 yaş arasındaki 

kadınlardan, evli olanların kısıtlayıcı yeme düzeyleri de bekâr olanlardan önemli 

derecede yüksektir (p<0,05). Düzenli egzersiz yapmayan bireylerin duygusal iştah ve 

yeme davranışlarında önemli düzeyde bir artış olduğu gözlenmiştir (p<0,05). 

Katılımcılar arasında besin takviyesi kullananların oranı %55,7 iken en çok tercih 

edilen takviyelerin ise C, D vitamini ve multivitamin olduğu görülmüştür. Ancak 

katılımcıların COVID-19 korku düzeyleri ile duygusal iştah ve yeme davranışları 

arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 korkusu, Duygusal iştah, yeme davranışları 
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SUMMARY 
 

Emotional eating is a behavior that occurs only in response to mood, without feeling 

hungry or at meal time. Many factors such as the news constantly heard and watched 

during the COVID-19 process, the anxiety of catching an epidemic and social 

isolation cause individuals to increase their stress levels by being psychologically 

affected. For this reason, it prepares the ground for the formation of emotional eating 

behavior by revealing the feelings of fear and anxiety. 140 female individuals 

between the ages of 18-65, who are taking service in a private beauty center and 

based on their volunteerism, were included in the study. As data collection tools; 

Personal Information Form, COVID-19 Fear Scale, Emotional Appetite 

Questionnaire (SIA), Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), Food 

Frequency Form and 24-Hour Food Consumption Record were used. According to 

their Body Mass Index (BMI), the participants consisted of 4.3% underweight, 

72.2% normal and 23.5% obese individuals. They were found to have an average 

level of fear (16,6) according to the COVID-19 Fear scale. It has been observed that 

there is an increase in appetite at the rate of 63% and weight gain at the rate of 45% 

in individuals. Among the participants, the restrictive eating levels of the individuals 

aged 36-45 were significantly higher than the women aged 18-25, and the restrictive 

eating levels of the married ones were significantly higher than those of the single 

(p<0.05). It was observed that there was a significant increase in emotional appetite 

and eating behaviors of individuals who did not exercise regularly (p<0.05). While 

55.7% of the participants used nutritional supplements, it was seen that the most 

preferred supplements were vitamin C, D and multivitamin. However, relationship 

between Covid-19 fear levels and emotional appetite among the participants was 

found to be insignificant. More work is needed on this subject. 

 

Keywords: Fear of Covid-19, Emotional appetite, eating behaviors 
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1. GİRİŞ  VE AMAÇ 
 

Duygusal yeme açlığa veya öğün zamanına bağlı olmadan çeşitli duygulara 

yanıt olarak meydana gelen bir yeme davranışı eğilimidir (Serin ve Şanlıer, 2018). 

Özellikle korku, üzüntü, mutluluk ve öfke gibi çeşitli duyguların yeme davranışlarını 

tetiklediği bilinmektedir. Bu duygu durumlarında bireyler, dürtüsel olarak besin 

tüketiminin rahatlatıcı etkisinden yararlanmaktadır. (Sinha, 2009). Bu durum 

zamanla obezite, depresyon, yeme bozuklukları gibi çeşitli psikolojik ve fiziksel 

sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Van Strien et al. 2016). 

  

Duygusal yeme davranışlarını etkileyen cinsiyet gibi çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda erkeklere göre duygusal yeme davranışlarının 

daha sık görüldüğü saptanmıştır (Opwis et al. 2017). COVID-19 salgını da duygusal 

yeme davranışlarını etkileyen faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bu salgın kısa 

bir zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır ve zamanla ölüm riskinin yanı 

sıra dayanılması güç bir psikolojik baskı haline de gelmiştir. Bu nedenle COVID-

19’a bağlı ortaya çıkan duygu durum bozukluklarının yaygınlaştığı görülmektedir 

(Xiao, 2020).  

 

Salgının etkisiyle daha önce hiç karşılaşılmayan yeni deneyimler kazanılmış 

ve beraberinde birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar sonucunda 

bireylerin beslenme düzenleri değişmiş ve evde kalma sürelerinin artması sonucunda 

fiziksel aktivite düzeyleri de azalmıştır. Yapılan çalışmalarda yaşanılan COVID-19 

korkusu nedeniyle bireylerin duygusal açlık düzeylerinde artışların olduğu 

saptanmıştır (Ahorsu et al. 2020; Naja and Hamadeh, 2020). Duygusal açlık 

düzeylerinin artmasıyla da yeme davranışlarının değiştiği ve sonuç olarak duygu 

durumlarını iyileştirebilmek, bu süreçten bir an olsun uzaklaşabilmek için besin 

alımlarını artırdıkları gözlenmiştir (Kartal ve Kaygısız, 2020). 

 

Bu çalışmanın amacı bireylerin COVID-19 korku düzeyleri, duygusal 

iştahları ve yeme davranışlarının incelenerek aralarında bir ilişki olup olmadığını 

belirlemektir. Ayrıca bireylerin bu süreçteki beslenme alışkanlıklarının da 

değerlendirilerek COVID-19’un ortaya çıkardığı etkileri saptayabilmektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 

 

2.1. Beslenmenin Tanımı 

 

Beslenme; bireyin yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin yanında 

büyüme, gelişme, üreme, fiziksel aktivitelerde bulunabilme ve sağlığın 

korunabilmesi için besinlerin tüketilmesidir. Vücudumuz için gerekli herhangi bir 

besin öğesi alınmadığında ya da az veya çok alındığında, büyüme ve gelişmenin 

olumsuz etkilendiği, sağlığın bozulduğu bilimsel olarak açıklanmıştır (Memiç İnan, 

2021). Ancak beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik bir 

durum olduğu da unutulmamalıdır. Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelini 

oluşturur. Büyüme ve gelişme, organların verimli çalışması ve hastalıklara karşı 

dirençli bir bağışıklığa sahip olunabilmesi için bazı besin öğelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Glibowski and Misztal, 2016).  

 

Besin öğeleri; makro ve mikro olarak iki gruba ayrılır. Makro besin öğeleri; 

proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve sudur. Mikro besin öğeleri ise vitaminler, 

mineraller ve iz elementler (demir, flor vb.) gibi diyette az miktarlarda bulunan 

öğelerdir. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim 

duyarlar. Bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesinde, toplumun ekonomik ve sosyal 

yönden gelişip refah düzeyinin artmasında yeterli ve dengeli beslenme oldukça 

önemli bir etkendir (Baysal vd., 2013). 

 

2.1.1. Yeterli ve Dengeli Beslenme 

 

Büyüme, gelişme ve dokuların yenilenmesi gibi vücuttan birçok etkisi olan 

besin maddelerinin yeterli düzeyde alınması ve doğru biçimde kullanılması “Yeterli 

ve dengeli beslenme” olarak tanımlanmaktadır. Bu besin öğeleri ihtiyacın altında 

veya üstünde tüketildiğinde, yetersiz ya da çok fazla enerji alınarak vücut 

dokularının işlevini kaybetmesine neden olabilmektedir. Yanlış besin seçimi, yeterli 

miktarda enerjinin sağlanmaması, besin çeşitliliğinin az olması ve yanlış pişirme 

yöntemleri sonucunda dengesiz beslenme ortaya çıkabilmektedir (Ardle et al. 2007). 
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Son zamanlarda beslenme ile ilişkili iki önemli sorun olduğu görülmüştür. 

Bunlardan birincisi yeterli besin bulunamamasına bağlı açlık sorunu, ikincisi ise 

dengesiz veya aşırı beslenme sonucu ortaya çıkan çeşitli sağlık problemleridir. Böyle 

durumlarda kişinin sağlığı risk altına girebilmektedir. Bu nedenle yeterli ve dengeli 

beslenme, sağlığın korunmasında büyük bir öneme sahiptir. Çoğu hastalığın sebebi 

olarak, dolaylı veya doğrudan etkisini gösterebilen en önemli sorunlardan birinin 

yetersiz ve dengesiz beslenme olarak görüldüğü bilinmektedir. Kişinin sağlıklı 

olabilmesi ve ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan gelişmesinde en önemli etken 

beslenmesidir (Arlı vd., 2017). 

 

  Duygu durumu bozukluklarının nedenleri arasında beslenmenin rolünün çok 

önemli olduğuna dair birçok görüş vardır. Fakat insanların dahil edildiği çok az 

sayıda çalışma bulunduğundan, bu görüşlerin mekanizması kesin olarak 

bilinmemektedir. Yeterli ve dengeli beslenme, beyin fonksiyonlarının sürekliliği için 

çok önemlidir. Diyet kalitesinin düşüklüğü ve yoğun stres oluşumu da yetersiz 

beslenme için önemli bir risk faktörüdür (Serin ve Şanlıer, 2018).  

 

Birçok hastalık veya huzursuzluk, yorgunluk, anksiyete ve depresyonun yanı 

sıra aşırı iştah veya iştahsızlık gibi birçok sorun beynin ihtiyacı olan belirli maddeleri 

yeterince alamaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kişinin dengeli bir ruh 

haline sahip olabilmesi için ihtiyacı olan dopamin, serotonin ve norepinefrin gibi 

nörotransmitterlerin sentezinin yanında; C, B6, D, folik asit ve niasin gibi 

vitaminlere de ihtiyacı vardır. Sinir sisteminin enerjisini sağlayan çoğu reaksiyonda 

koenzim olarak hareket eden B kompleks vitaminlerinin de önemli olduğu tespit 

edilmiştir (Muscogiuri and Barrea, 2020). 

 

Sağlık üzerinde önemi çok büyük olan beslenmenin etkisi çoğu psikolojik 

hastalıkta da görülmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmedeki ilk hedef, kişinin 

gereksinimlerinin karşılandığı ve organizma için yeterli enerjinin yanında gerekli 

besin ögelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, yeterli ve dengeli beslenen kişi kendini iyi 

hissetmeli ve yaşamdan keyif almalıdır. Bu yüzden diyetin sağlıklı beslenme etkisine 

ek olarak, olumlu fizyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır (Baysal vd., 

2013).  
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Beslenme bilimindeki yeni gelişmeler diyetin yalnızca optimal sağlığa olan 

faydalarını değil, çoğu hastalık riskini en aza indirgeyebilecek bir etkisinin 

olabileceğini de göstermektedir. Günümüzde beslenme ile ilgili sorunların 

önlenebilmesi için en etkili yöntemin beslenme eğitimi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde geliştirilebilmesi, yanlış beslenme 

davranışlarının önlenmesi, sağlığı tehdit edebilecek besinlerin ortadan kaldırılması ve 

çeşitli besin kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılabilmesi gibi birçok 

konuda bilinçlenerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilmek için her yaş grubuna 

uygun beslenme eğitimlerinin verilmesi büyük öneme sahiptir (Serin ve Şanlıer, 

2018). 

 

 

2.2. COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI 

 

En büyük sağlık problemlerinden biri olan salgınların dünya tarihinde global 

sorunlara neden olmasının yanı sıra ekonomi, yönetim, eğitim ve yaşam tarzı 

değişikliklerine de sebep olduğu görülmüştür. Geçmişten bugüne salgınların 

beslenmeden, mimariye kadar birçok konuyu önemli ölçüde etkilediği görülmüştür 

(TÜBA, 2020).  

 

COVID-19 ise 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Vuhan Şehrinde ortaya 

çıkmıştır. Ortaya çıkan bu virüsün nedeni olarak ise canlı hayvan ve toptan balık 

satışı yapılan Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı’ndaki çalışanlardan 

kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Virüsün en sık görülen belirtilerinin ateş, nefes 

darlığı ve akciğerde gözlenen pnömonik bulgular olduğu bilinmektedir (Dilber ve 

Dilber, 2020). Baş ağrısı, burun akıntısı, eklemler ve kas sisteminde ortaya çıkan 

ağrılar, yüksek düzeyde halsizlik, tat ve koku almada kayıplar ve ishal gibi 

semptomların da olduğu gözlenmiştir. Hastalığın herhangi bir semptom görülmeden 

de geçirilebileceği bilinirken; bazı vakalarda böbrek yetmezliği, ağır akut solunum 

yolu enfeksiyonları ve ölümlerin de ortaya çıkabileceği bilinmektedir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020).  
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SARS virüsünün fatalite hızı %11, MERS-CoV’un %35-50 iken COVID-

19’un fatalite hızının ise %3,8 olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de bu hızın 02 Mayıs 

2020 tarihi itibariyle %2,6 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca DSÖ’nün COVID-19 

raporuna göre, ileri yaştaki ya da çeşitli kronik hastalığa (diyabet, yüksek tansiyon, 

kardiyovasküler hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları ve kanser vb.) sahip 

bireylerde ölüm vakalarının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020). Hastalığın bulaşma yolunun esas olarak damlacık yoluyla olduğu 

belirtilmiştir. Bunun yanı sıra virüslü bireylerden hapşırma ve öksürme sırasında 

havaya saçılan damlacıklara diğer bireylerin elleriyle temas etmesi ve temaslı ellerini 

ağız, burun, göz gibi uzuvlarına götürmesiyle de bulaşabileceği bilinmektedir. 

Solunum yolu salgılarında virüs tespit edilen asemptomatik bireylerin de bulaştırıcı 

olabilecekleri belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada, virüsün inkübasyon süresinin 

süresinin genellikle 2-14 gün arasında değişiklik gösterdiği ve ortalama 5,84 gün 

olduğu sonucuna varılmıştır. Virüsün bulaştırıcılık süresi ise henüz net olarak 

bilinmemektedir. Ancak bulaştırıcılık süresinin belirtilerin ortaya çıktığı dönemden 

1-2 gün önce başladığı ve belirtilerin yok olmasıyla da sona erdiği düşünülmektedir 

(Özdemir, 2020) 

 

2.2.1. COVID-19’un Psikolojik Etkileri 

 

COVID-19 salgını kısa bir süre içerisinde ülkemizde de görülmeye 

başlamıştır. Bu salgın, viral enfeksiyonların neden olduğu ölüm riskinin yanı sıra 

dayanılması güç bir psikolojik baskı haline gelerek duygu durum bozukluklarına da 

neden olmuştur  (Xiao, 2020). Ülkemiz koronavirüs ile birlikte daha önce hiç 

karşılaşmadığı yeni deneyimler kazanarak, beraberinde birtakım kısıtlamalar 

getirmiştir. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitime bırakması, şehirlerarası 

seyahatlerin durdurulması, hafta sonu ve belirli saatler arasında sokağa çıkma 

yasaklarının olması, alışveriş merkezlerinin, tiyatro, sinema, spor salonları, kuaförler, 

lokanta, restoran, ve kıraathanelerin kapatılması gibi durumlar COVID-19 için 

getirilen kısıtlamalara örnektir. (“BBC News”, 2020). Ayrıca vatandaşlardan bu 

süreç boyunca gönüllü karantinada olmalarını ve imkânları el verdiği kadar evlerinde 

kalmaları istenmiştir. Elbette ki böyle yeni ve hızlı bir şekilde değişen düzenin insan 

psikolojisi üzerinde yarattığı etkiler kaçınılmazdır.  
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Tüm yaş grupları ve birçok meslek grubu üzerinde salgına bağlı olarak ortaya 

çıkan psikolojik etkilerin araştırıldığı görülmektedir (Li et al. 2020; Yang et al. 

2020). Pandemi sürecinde insanların psikolojilerinin incelenerek ortaya çıkan 

olumsuz etkilere dair yapılmış çalışma sayısı kısıtlı olsa da COVID-19 salgınının ve 

pandemi sürecinin bireylerde yaygın olarak korku, endişe ve kaygıya sebep olduğu 

söylenebilmektedir (Ahorsu et al. 2020). Koronavirüs için henüz kesin bir tedavi 

yönteminin olmaması da bu duyguların daha çok artmasına neden olmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz bu sürecin ne zamana kadar süreceği ve nasıl ilerleyeceğine dair 

belirsizliklerin olması, bireylerin geleceğe yönelik korkularını artırarak psikolojik 

problemler yaşamalarına neden olmaktadır.  

 

Yaradılışı gereği insan geleceğinden emin olmak istemektedir. Geleceğin net 

olmaması ve gelecek ile ilgili planların yapılamaması belirsizlik, kaygı ve korku 

duygularına sebep olarak kişiyi boşluğa sürüklemektedir. Pandemi sürecinde de 

kaygı, korku ve belirsizliğin birbirlerini çok yönlü olarak etkilediği görülmüştür. 

Koronavirüs salgını boyunca bu duygulardan herhangi birinin tetiklenmesi ciddi 

boyutlarda psikolojik ve fizyolojik problemlere neden olabilmektedir (Bekaroğlu ve 

Yılmaz, 2021).  

 

2.2.2. COVID-19 ve Duygusal Yeme Davranışı 

 

Yeme davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri bireylerin duygu 

durumları olarak bilinmektedir. Açlık hissi olmadan veya öğün zamanı gelmeden 

sosyal zorunluluğun dışında, yalnızca duygu durumuna cevap olarak ortaya çıkan bir 

davranıştır. Bireyler duygusal yemeyi olumsuz duygularla başa çıkabilmek için 

psikolojik bir destek olarak görmektedir. Yaşanılan olumsuz duygu durumlarının 

aşırı düzeyde besin alımı ile ilişkisinin araştırıldığı bir çalışma sonucunda, üzgün 

olan bireylerin mutlu olanlara kıyasla besin tüketimlerinin daha çok olduğu 

gözlenmiştir (Serin ve Şanlıer, 2018). 
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COVID-19 pandemi sürecinde sürekli duyulan ve izlenen haberler, bireylerin 

psikolojik olarak etkilenerek stres düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle korku ve endişe duygularını ortaya çıkararak duygusal yeme davranışının 

oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Negatif ruh hali ile besin tüketimindeki artış 

arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada stres gibi olumsuz duygu durumlarının 

olumlu duygu durumlarına göre besin alımını çok daha fazla artırdığı saptanmıştır 

(Eskici, 2020). Kortizol salgısının da akut stres varlığında arttığı bilinmektedir. 

Özellikle COVID-19 döneminde maruz kalınan stresin kortizol seviyelerini arttırdığı 

ve buna bağlı olarak açlık duygusunu ortaya çıkardığı gözlenmiştir (Alper vd., 2020). 

 

Sonuç olarak bu dönemde olumsuz ruh halinin düzeltilebilmesi, belirsizlik 

duygusundan kurtulmak, güven ve mutluluk duygularını yeniden yaşayabilmek için 

besinlere anlam yüklendiği görülmektedir. Duygusal yeme ile birlikte sürekli yeme 

isteği ve ardından atıştırma davranışlarının olduğu gözlenmiştir. Besin alımı 

sonrasında bireylerin kısa süreli bir rahatlama hissi yaşadıkları, ancak bu rahatlama 

hissi sonlandıktan sonra tekrardan olumsuz duygulara kapıldıkları gözlenmiştir. Bu 

kısır döngü yeniden besin tüketimiyle devam etmektedir. Pandemi sürecinde 

yaşanılan korku ve belirsizliğe bağlı olarak duygusal açlık düzeylerinde artışların 

olduğu saptanmıştır (Kartal ve Kaygısız, 2020). 

 

 

2.2.3. COVID-19 Korkusu   

 

Tüm insanlığın COVID-19 için yapılacak en doğru tedaviye odaklandığı 

görülürken, toplumun etkisi altında olduğu psikososyal boyutun tam olarak dikkate 

alınmadığı görülmektedir (Dong et al. 2020; Wang et al. 2020). COVID-19 

salgınının başlarında farklı tepkiler gösteren bireylerin zamanla bu tepkilerinde 

değişikliklerin olduğu gözlenmiştir. Salgının zaman geçtikçe panik duygusunu ortaya 

çıkardığı, daha sonra ise bireylerin kendisine ve yakınlarına hastalık bulaşma veya 

bulaştırma korkusu yaşadıkları gözlenmiştir. Bu süreçte yaşanan korkunun, sağlıklı 

bireylerde de stres ve anksiyete düzeylerini artırdığı bilinmektedir (Shigemura et al. 

2020). Bu nedenle, COVID-19’un dünya çapındaki yayılım hızını azaltıp bütünsel 

bir hedefe ulaşabilmek adına toplumun bireysel korkuları üzerinde de çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. Çünkü vaka ve ölüm oranlarının artmasıyla bireylerin 
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endişe içerisinde oldukları ve enfekte olmuş hastalarla temas etme korkusuna 

kapıldıkları görülmüştür (Lin, 2020). Yapılan çalışmalar sonucunda, COVID-19 

korkusu nedeniyle hastalığın vereceği zararın daha çok artacağı düşünülmektedir 

(Guan et al. 2020; Huang et al. 2020). Korku durumu ile hastalığın bulaşma hızı, 

ortamı, morbidite ve mortalitesinin doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir (Pappas et 

al. 2009).  

 

Bir çalışma sonucunda, katılımcılarda davranışsal başa çıkma stratejilerinden 

müzik dinleme, kendini geliştirme, hastalığa karşı tedbirli olma gibi çeşitli 

yöntemlere başvurulmuştur. Salgın korkusuyla başa çıkabilmeyi başaran 

katılımcıların; önlem ve uyarıları görmezden gelme, sigara ve sosyal medya kullanım 

oranlarını artırma, salgınla ilgili haberlerden kaçınma gibi çeşitli yollara 

başvurdukları gözlenmiştir (Hatun vd., 2020).  

 

COVID-19 salgınıyla başa çıkabilme hakkında az sayıda çalışma olmasına 

rağmen, bu süreçte sosyal ilişkilerin ve sosyal desteğin bireyler üzerindeki etkilerinin 

çok güçlü olduğu bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada, COVID-19 korku düzeyi 

yüksek olan bireylerin düşük olanlara kıyasla başa çıkma puanlarının daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Alman bireylerin katıldığı bir çalışmada ise COVID-19 ile başa 

çıkmada problem odaklı stratejilerin duygu odaklı stratejilerden daha çok 

kullanıldığını görülmüştür (Hatun vd., 2020). Psikolojik dayanıklılık seviyeleri 

yüksek olan Almanların COVID-19 korku seviyelerinin ise orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak, psikolojik sağlamlık düzeylerinin artmasıyla COVID-

19 korkularında azalma olduğu saptanmıştır. Ayrıca yapılan bir çalışmada, 20-60 yaş 

aralığındaki bireylerin ev izolasyonunun koruyucu etkisi sayesinde psikolojik 

sağlamlılıklarının da arttığı görülmüştür (Bakioğlu vd., 2020; Tönbül, 2020).   

 

2.2.4. COVID-19’un Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi 

 

Pandemi sürecinde korku, stres, belirsizlik gibi duyguların etkisi sonucunda 

bireylerin beslenme alışkanlıklarında farklılıklar gözlenmiştir. Beslenme 

alışkanlıklarının değişmesi, obezite, hipertansiyon, diyabet gibi bireylerin yaşam 

kalitesini olumsuz düzeyde etkileyebilen ve prevelansı yüksek çeşitli kronik 

hastalıkların görülme oranını artırabilmektedir (Ruiz Roso et al. 2020). Beslenme 
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durumu olumsuz etkilenen bireylerin yeme kontrolü sağlamakta zorluk yaşadıkları, 

fiziksel aktivite düzeylerinin azaldığı, atıştırmalarının ve öğün sayılarının ise arttığı 

gözlenmiştir (Ammar et al. 2020).  Bu süreçte yaşanılan huzursuzluk, korku ve stres 

gibi duygular şeker ve doymuş yağ oranı yüksek, basit karbonhidratlardan zengin, 

rahatlatıcı olarak bilinen besinlere yönelimi artırmıştır (Muscogiuri and Barrea, 

2020).  

 

Yapılan bir çalışma sonucunda 18 yaş üzeri bireylerin %22’sinin pandemi 

sürecinde yaklaşık 5-10 kg aldıkları ve bunun nedeninin ise strese bağlı akşam 

yemeğinden sonra yapılan atıştırmalıkların olduğu bildirilmiştir (Zachary et al. 

2020). Ayrıca beslenme davranışlarının değiştiği bu dönemde olumsuz ruh haline 

bağlı olarak görülen kilo artışı veya kilo kayıplarının kadınlarda menstruel 

semptomları etkileyebileceği de düşünülmektedir.  Menstrual siklusa bağlı olarak 

gelişen hormonal dalgalanmalar da yeme davranışları ve iştah kontrolünü 

etkileyebilmektedir (Erbil vd., 2014). Premenstrüel sendromda bazı besin ve besin 

öğelerinin semptomların şiddetinin arttırdığı veya baskıladığı saptanmıştır. Özellikle 

yüksek miktarlarda çay, kahve, alkollü veya asitli içecekler, yağlı, şekerli gıdaların 

tüketimi ve yetersiz tüketilen süt gibi çeşitli besinlerin semptomlar üzerinde etkili 

olabileceği bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada COVID-19 sürecinde premenstrüel 

sendrom semptomlarının şiddeti ile çay ve kahve tüketimindeki artış arasında pozitif 

bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Işgın ve Büyüktuncer, 2017; Bianco, 2014). 

 

COVID-19 salgınının besinlere olan tutumu ve alışveriş alışkanlıkları 

üzerinde de önemli düzeyde etkilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle bulaş 

korkusundan dolayı evden çıkmamak ve alışverişi en aza indirebilmek için toplumda 

yiyecek stoklama gibi davranışlar meydana gelmiştir. Bu durum ise bireylerde ortaya 

çıkabilecek duygu durum değişiklikleri sırasında, bu yiyeceklere kolay 

ulaşabilmesine ve enerji alımlarındaki artışa bağlı olarak obezite riskinin artmasına 

neden olmaktadır (Renzo et al. 2020).  

 

Sağlıksız beslenmeye eğilimin arttığı bu dönemde, virüsle başa çıkabilmek 

için besin takviyesi kullanım oranlarında da artış olduğu görülmektedir. Özellikle C 

vitamini, probiyotik ve multivitamin gibi takviyeler en sık kullanılanlar arasındadır. 

Toplumda bir panik haliyle bilinçsizce kullanılan takviyelerin uzun dönemde 
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etkilerinin ortaya çıkabileceği düşünülmektedir (Zhao et al. 2020). COVID-19 

sürecinde beslenme alışkanlıklarının ölçülmesine yönelik yapılan bir çalışma 

sonucunda, ikindi ara öğününü çoğunlukla sağlıklı ve dengeli beslenen öğrencilerin, 

gece öğünlerini de genellikle dengesiz beslenen öğrencilerin tercih ettiği 

gözlenmiştir. En sık tüketilen ara öğünün ise %48 oranla gece öğünü olduğu 

belirtilmiştir (Ayhan vd., 2012). COVID-19 salgını sürecinde bağışıklığın artarak 

vücut direncinin güçlü olması hedeflenmektedir. Bu süreçte atlanan ara öğünler, 

günlük beslenmede yetersiz düzeyde besin öğesinin alınarak salgına yakalanma 

riskini arttırabileceği düşünülmektedir. 

 

COVID-19 ile birlikte değişen çok sayıda alışkanlığın yanında, bireylerin 

fiziksel aktivitelerinin de değiştiği gözlenmiştir (TÜBA, 2020). COVID-19 süreci 

boyunca alınan önlemlerin başında bireylerin evlerinde kalarak kendilerini 

toplumdan izole etmek olmuştur. Buna bağlı olarak günlük aktiviteler kısıtlamış ve 

enerji harcamalarında azalmalar görülmüştür. Fiziksel aktivitenin çeşitli kronik 

hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkilerinin olduğu bilinmektedir. 

Toplumun yaşam kalitesini ve refahını artırarak hastalık düzeyini en aza indirdiği 

gözlenmiştir. Yürüyüş, bisiklete binme, dans, pilates gibi birçok şekilde fiziksel 

aktivite yapılabilmektedir. Ancak salgın nedeniyle bulaş oranının önüne geçmek için 

bu aktivitelerin çoğu yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak toplumda fiziksel aktivite 

oranlarının azaldığı gözlenmiştir (Mattioli and Puviani, 2020).  

 

2.2.5. COVID-19 ve Beslenme Önerileri 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs 

salgını tüm dünyayı etkisi altına alan çok önemli bir halk sağlığı problemi haline 

gelmiştir. Salgının yayılmasını önlemek amaçlı alınan önlemlerle birlikte toplumun 

beslenme alışkanlıklarında da çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle öğün 

atlama, sağlıksız atıştırmalıklara yönelim ve fast food tüketiminde artış olmak üzere 

çeşitli alışkanlıklar kazanılarak beslenmede yeni bir döneme geçilmiştir (Alzahrani et 

al. 2020). 
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Bu dönemde kazanılan yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığının yanı sıra 

sosyal hayatın kısıtlanmasıyla artan sedanter yaşamın gelecekte oluşabilecek kronik 

hastalık riskini arttırabileceği düşünülmektedir (Gençalp, 2020). Bu nedenle yeterli 

ve dengeli beslenmenin yanında düzenli bir egzersiz alışkanlığı da kazanarak hastalık 

riski en aza indirilerek kilo artışının önüne geçilmelidir. 

 

Ayrıca bu süreçte duygusal açlık yaşayan bireylerin sayısında da artışlar 

olmuştur. Sürekli yemek yeme eğiliminin ise ağırlık artışına neden olacağı ve 

obezitenin görülme oranlarını artırabileceği bilinmektedir. Bu süreçte en önemlisi de 

değişen duygu durumu nedeniyle ortaya çıkabilen yanlış yeme davranışlarını 

engelleyebilmek ve kilo kontrolünü sağlayabilmektir (Rismanbaf, 2020).  

 

Bu dönemde kötü beslenme, bağışıklığı da azaltarak COVID-19 salgınına 

daha kolay yakalanmaya veya hastalığı daha ağır atlatmaya neden olabilmektedir. 

SARS ve MERS gibi önceki salgınların tedavilerine bakıldığında, COVID-19 

virüsünün de yetersiz beslenmeyle birlikte immün cevabı zayıflatabileceği 

belirtilmiştir (Zhang and Liu, 2020). Hücrelerin aktivasyonu ve gen ekspresyonu 

yoluyla besinlerden etkilenen bağışıklık sisteminde azalma ve beslenme 

yetersizlikleri nedeniyle enfeksiyon duyarlılığında artışlar görülmektedir (Alzahrani 

et al. 2020). Bozulmuş bağışıklık genellikle fagosit fonksiyonu, hücre aracılı 

bağışıklık, sitokin üretimi, kompleman sistem ve antikor afinitesi ile bağlantılı 

olduğu ve böylece viral enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale geldiği bilinmektedir 

(Eskici, 2020). Bu nedenle COVID-19’un önlenmesi ve uzun süreli 

komplikasyonlarının en aza indirilebilmesi için sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

benimsenerek immün sistem güçlendirilmeli ve oluşabilecek enfeksiyon riski 

önlenmelidir. Özellikle meyve ve sebze tüketimini arttırmak, egzersiz yapmak, ideal 

vücut ağırlığında olmak, düzenli uyumak, sigara, alkol ve stresten uzak durmak 

bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığın daha hafif atlatılmasına yardımcı 

olabilmektedir (Naja and Hamadeh, 2020). Karantina sürecinde yüksek düzeyde 

tüketilen makro besin öğelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) tıpkı obezitede olduğu 

gibi mikro besin öğesi (vitamin, mineral) eksikliğine neden olabileceği 

düşünülmektedir (Moynihan et al. 2015). Bu nedenle A, C, D, E ve B grubu 

vitaminlerin, çinko, demir ve selenyum gibi minerallerin yeterli düzeylerde alınması 

gerekmektedir.  
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Omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin prebiyotik ve probiyotik 

tüketiminin arttırılarak doymuş yağ asitlerinin, rafine karbonhidratların ve şeker 

tüketiminin ise en aza indirilmesi istenmektedir (Alzahrani et al. 2020). Bunların 

yerine sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler eklenerek Akdeniz tipi bir diyet modelinin 

uygulanması bağışıklığın güçlendirilmesi için çok önemlidir. Özellikle posadan 

zengin besinlerin, tam tahıllı ürünlerin, doymamış yağların ve antioksidan oranı 

yüksek gıdaların tüketimi ile bağışıklık fonksiyonlarında artış gözlendiği 

saptanmıştır (Butler and Barrientos, 2020; Naja and Hamadeh, 2020).  

 

DSÖ’nün COVID-19 Salgını Sürecindeki Sağlıklı Beslenme Önerileri 

 

Tablo 2.1. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 ile ilgili Beslenme Önerileri 

 Taze ve işlenmemiş besinlere yer verin (meyveler, sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıl 

ürünleri, yağlı tohumlar ve hayvansal kaynaklı besinler). 

 Ara öğünlerde şeker, yağ ve tuz oranınden zengin besinler yerine sebze ve meyveleri 

tercih edin. 

 Uzun süre pişirilen sebze ve meyvelerde vitamin kayıplarının olacağını unutmayın. 

 Konserve veya kurutulmuş sebze ve meyve alırken tuz veya şeker eklenmemiş olanları 

tercih edin.  

 Günde 8-10 bardak su tüketin. 

 Doymuş yağlar yerine sağlıklı yağları kullanın (Özellikle kırmızı et yerine beyaz et ve 

az yağlı süt ürünleri tercih edin). 

 Tuz ve şeker tüketiminizi en aza indirin (Günde 5 g’den daha az miktarda iyotlu tuz). 

 Trans yağdan zengin besinlerden, şeker oranı yüksek, kafeinli içeceklerden ve hazır 

besinlerden uzak durun. 

 Dışarıda değil evde yemek yemeyi tercih edin. 

 Toplam yağ alımı toplam günlük enerjinin  %30 unu geçmemeli, doymuş yağ alımı ise 

%10 dan daha az olmalı ve trans yağlar toplam enerjinin %1’inden fazla olmamalı.  

 Rafine seker tüketimi toplam enerjinin %10’undan az olmalı, ancak bazı durumlarda 

bu oran %5’e kadar düşürülmeli.  

 Yetişkinler günde en az 5 porsiyon veya 400 gr meyve ve sebze (patates gibi nişastalı 

sebzeler dışında) tüketmeli. 

 

Kaynak: (FAO, 2020). 
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Bu öneriler doğrultusunda bilinmesi gereken en önemli nokta ise tüketilen 

hiçbir besin, besin öğesi veya alınan hiçbir besin takviyesinin COVID-19 

enfeksiyonunu tam anlamıyla önleyemeyeceğidir. Sağlıklı ve dengeli bir 

beslenmeyle bağışıklık sistemininin her zaman güçlü olması istenmektedir. Çünkü 

güçlü bir bağışıklığa sahip olmak, vücudun karşılaştığı herhangi bir virüsle en az 

hasar ve en az komplikasyon yaşayarak savaşması demektir.  Mucizeyi tek bir 

besinde aramanın doğru olmadığını ancak, bedenimize ihtiyacı olan doğru besinleri 

vererek mucizeler yaratabileceğimizi unutmamalıyız (FAO, 2020). 

 

 

2.2.5.1. Antioksidanlar 

 

Besinlerde bulunan en önemli antioksidanlar vitaminler, polifenoller ve 

flavonoidlerdir. Beta karoten bol miktarda havuç, patates ve yeşil yapraklı sebzelerde 

bulunurken; kırmızı biber, kivi, brokoli, çilek, portakal ve limon gibi besinler de C 

vitamini yönünden oldukça zengindir. Beslenmemizde bulunması gereken en önemli 

antioksidanlardan birisi de E vitaminidir. En önemli kaynakları ise fındık, badem gibi 

yağlı tohumlar, bitkisel yağlar ve ıspanak, brokoli gibi sebzelerdir (Baysal, 2018; 

Muscogiuri and Barrea, 2020). Günlük beslenmede antioksidanların yer alması 

bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok önemli bir yere sahiptir. 

 

 

2.2.5.2. D Vitamini 

 

Karantina sebebiyle zamanın büyük bir kısmının evde geçiyor olması ve 

güneş ışığından yeterli oranlarda faydalanılamadığı için ciltte 7-dehidrokolesterol 

düzeyleri düşerek D vitamini seviyelerinin azaldığı saptanmıştır. D vitamininin ana 

kaynakları güneş ışığı ve diyettir. D vitamini ihtiyacının %90’ı güneş ışığı ile 

alınarak vücutta sentezlenmektedir. Diyetle ise yalnızca %10’unun karşılandığı 

bilinmektedir (Parker et al. 2017). Özellikle kış ayında görülen D vitamini 

eksikliklerinin viral enfeksiyonlarla ilişkisi olduğu bilinmektedir. D vitamini 

düzeyleri yeterli olduğunda pnömoniye neden olan sitokin fırtınası riskinin ve 

solunum yolu enfeksiyonlarının azaldığı görülmüştür (Muscogiuri and Barrea, 2020).  
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D vitamininin besin kaynakları ise başta karaciğer, yumurta sarısı ve 

tereyağıdır (Baysal, 2018). D vitamininin beyindeki oksidatif streste görev aldığı, 

bağışıklık düzenleyici ve nöroprotektif özelliğine bağlı olarak depresyon üzerinde 

olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. D vitamini eksikliğinin özellikle 

KOAH ve pnömoni hastalarında çok sık gözlendiği ve bu hastalarda D vitamini 

düzeylerinin iyi takip edilmesi, ihtiyaç olduğu durumlarda takviye edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Parker et al. 2017).  

 

2.2.5.3. Çinko 

 

COVID-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli çinko 

düzeylerine sahip olmak çok önemlidir. SARS virüsünde ve koronavirüs RNA 

polimeraz (RdRp) şablon bağlanmasının ve uzamasının inhibe edilmesinde çinko 

eser elementinin etkisinin olduğu saptanmıştır. Çinko kaynakları ise kümes 

hayvanları, kırmızı et, kabak çekirdeği, fındık, susam, mercimek ve fasulye gibi 

besinlerdir (Velthuis et al. 2010).  

 

 

2.2.5.4. Prebiyotikler ve Probiyotikler 

 

Prebiyotikler kolondaki bakterilerin aktivitesini artıran sindirilemeyen 

fermente karbonhidratlardır. En önemli prebiyotik kaynakları ise disakkarit, inülin, 

laktuloz, oligosakkaritler, oligofruktoz ve galaktooligosakkarit içeren besinlerdir. 

Kurubaklagiller, soğan, sarımsak, bezelye, pırasa, kuşkonmaz ve muz bu besinlere 

örnek olarak verilebilir (Köse vd., 2019). 

 

Probiyotik adı verilen canlı mikroorganizmaların ise yeterli oranlarda alımı 

ile konakçının sağlığı olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Probiyotiklerin patojenlerle 

rekabeti, bağırsak epitel bariyerini koruması, anti-mikrobiyal, antienflamatuar, 

antioksidan olması ve immün sistemi güçlendirmesi gibi çok sayıda düzenleyici 

etkilerinin olduğu bilinmektedir. En önemli kaynakları ise bifidobakteriler, 

laktobasiller, enterokok ve streptecoccus ile fermente edilen peynir, yoğurt, turşu, 

kefir ve şaraptır (Markowiak and Katarzyna Sli´zewska, 2017). 
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2.2.5.5. Melatonin ve Serotonin 

 

  Karantinada yaşanan strese bağlı olarak besin tüketimindeki artışın uyku 

düzenini de olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Triptofan aminoasidi serotonin 

ve melatoninin öncüsüdür. Karbonhidrat ve yağ alımının azalmasında, nöropeptit 

Y’nin inhibe edilmesinde, serotonin yoluyla enerji alımını düzenleyerek tokluk 

mekanizmasında görevlidir. Özellikle akşam yemeğinde serotonin ve melatoninden 

zengin besinlerin tüketilmesi çok önemlidir. Bu besinlere örnek olarak yeşil yapraklı 

sebzeler, muz, kiraz, yulaf ve badem gibi yağlı tohumlar örnek verilebilir. Süt ve süt 

ürünleri gibi proteinler uykuyla pozitif ilişkili olan triptofanın temel kaynaklarıdır. 

Melatoninin uykuyu düzenlemesinin dışında bağışıklığın artmasında da etkisi vardır. 

Bağışıklık hücrelerini doğrudan kendi reseptörleriyle veya dolaylı olarak steroid 

hormonlardaki değişikliklere bağlı olarak aktive etmektedir (Peuhkuri et al. 2012). 

 

2.3. Duygusal Yeme Davranışları 

 

Duyguların yemek yeme işlevinde büyük bir rolünün olduğu bilinir, ancak 

yemek yeme davranışını etkileme mekanizmalarını anlayabilmek çok zordur. 

Duygular, bu süreç içerisinde belirleyici bir rol üstlenerek farklı davranış şekillerinin 

kontrol edilmesinde temel oluşturmaktadır. Olumsuz duygu durumları sonucunda 

ortaya çıkan fizyolojik olaylar yemek yedikten sonra oluşan tokluk hissiyle 

benzemektedir. Olumsuz bir duygu ile karşılaşıldığında gastrik motilite 

yavaşlayarak, glukozun kana geçişi uyarılır ve sonuç olarak açlık hissi baskılandığı 

için iştah kaybına bağlı besin alımında bir azalma meydana gelmektedir. Bu sürecin 

doğal bir fizyolojik cevap olduğu bilinmektedir. Ancak bazı kişilerde olumsuz duygu 

durumuna bağlı besin alımında bir artış gözlenebilmektedir. Olumsuz uyarıcılara 

yanıt olarak ortaya çıkan artmış yeme durumu “duygusal yeme” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu ise istenmeyen bir tepkidir ve doğal olmayan bir yanıt olarak 

kabul edilmiştir (Van Strien et al. 2009). Duygusal yeme özellikle son yıllarda 

gündeme gelen ve çoğu araştırmalara konu olan bir yeme davranışı şeklidir. Bu 

davranış ilk kez Kaplan (1957) ve Bruch (1973) tarafından kaygı, depresif ruh hali, 

stres, korku ve öfke gibi olumsuz duyguların üstesinden gelebilmek amacıyla fiziksel 

açlık olmadığı halde yemek yemeye yönelme olarak ifade edilmiştir.  
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Fiziksel açlık midede kazınma ve kan şekerinde düşüşler gibi fizyolojik 

semptomların eşlik ettiği bir durumdur. Kişi belli miktarda yediği yiyecekten sonra 

kolaylıkla doygunluğa ulaşabilmektedir. Duygusal açlık ise çeşitli duygu 

durumlarına karşı ortaya çıkan tepkiler sonucunda kişinin fiziksel olarak aç 

hissetmediği halde yemek yeme halidir. Duygusal açlık yaşayan bireyler öğün 

saatleri gelmeden, mide de kazınma hissi yaşamadan yalnızca duygularıyla hareket 

ederek yemek yerler. Duygusal açlık aniden başlar ve fiziksel açlık sırasında 

gerçekleşen belirtilerle benzerlik göstermez. Bu süreçte bireyler, ulaşabileceği her 

besini tüketme eğiliminde olur ve genellikle bu besinlerin enerji değeri ve içerdikleri 

yağ oranları çok yüksektir (MacCormack and Lindquist, 2019). Duygusal açlık ve 

fiziksel açlık arasındaki farklar Tablo 2.’de gösterilmektedir (Smith et al. 2019). 

 

Tablo 2.2. Duygusal ve Fiziksel Açlık Arasındaki Fark 

 

Kaynak: (Smith ve ark., 2019) 

 

Duygusal açlığa bağlı olarak duygusal yeme davranışı görülen bireylerin 

olumsuz veya olumlu duygu durumlarına eğilimleri olduğu bilinmektedir. Duygular 

bireylerin yeme davranışını etkisi altına alarak çok sayıda problemin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin; bir çalışmada duygusal uyarıcıların artan 

iştah üzerinde %30 oranında, iştahın azalmasında ise %48 oranında etkisinin 

olabileceği saptanmıştır. Duygusal yemeye neden olan olumlu veya olumsuz 

duygulardan oluşan çok sayıda etken vardır (Ünal, 2018). Korku, öfke, üzüntü, 

mutluluk ve heyecan gibi çeşitli duygular bireylerin yeme motivasyonu, besin 

seçimi, besinlere verilen yanıt olmak üzere; çok sayıda yeme davranış biçimlerini ve 

besin tüketimlerini etkilemektedir. Bireylerin özellikle olumsuz duygular ile başa 

çıkabilmek için duygusal yeme davranışına yöneldikleri bilinmektedir. Ayrıca 

DUYGUSAL AÇLIK FİZİKSEL AÇLIK 

Aniden oluşur Kademeli olarak hissedilir 

Hızlı bir şekilde tatmin olmak ister Bekleyebilme süresi daha uzundur 

Esnek ve rahat gıdalara eğilim fazladır Seçeneklere açıktır, bir besine 

odaklanmaz 

Doygunluk oluşmasına rağmen 

tatminsizlik vardır 

Doygunluk hissedildiğinde açlık sona 

erer 

Doygunluk sonrası suçluluk, utanç gibi 

duyguları tetikler 

Doygunluk sonrası kötü bir hissiyat 

oluşmaz  
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bireyler duygularını ifade etmeyi başaramadıklarında, ortaya çıkan problemlere 

cevap olarak da aşırı yeme davranışı gösterebilmektedir (Cotter and Kelly, 2018).  

Olumsuz duygu durumları ile fazla besin tüketimi arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla yapılan bir çalışmada; bireylerin olumlu duygu durumlarına kıyasla 

olumsuz ruh hallerinde besin tüketimlerinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Ancak 

bu durum ideal vücut ağırlığına sahip sağlıklı bireylerde geçerli değildir. Sağlıklı 

bireylerde olumlu duyguların besin tüketimini artırdığı, negatif duyguların ise besin 

tüketimini azaltıcı bir etkisinin olduğu görülmüştür (Bast and Berry, 2014). 

 

Bu bilgiler doğrultusunda aşırı yeme ile olumsuz duygu durumu arasında bir 

ilişkinin varlığı biliniyor olsa da, aralarında ne şekilde bir mekanizma olduğu ve 

olumsuz duygulardan hangilerinin aşırı yemeye neden olabileceği kesin olarak 

bilinmemektedir. Duygusal yeme davranışı kendini yetersiz hisseden ve düşük benlik 

saygısı olan bireylerde çok sık görülmektedir. Çoğunlukla dış ortamda değil ev 

ortamında ve gizli olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle yüksek beden kütle 

indeksine sahip ve kilo kontrolü düşük kadınlarda daha çok gözlenmektedir. İdeal 

kiloya sahip bireylerde ise özellikle bulimik yeme tutumları ile birlikte görüldüğü 

gözlenmiştir (Braden et al. 2018; Sevincer ve Konuk, 2013). 

 

2.3.1 Duygusal Yeme Davranışını Açıklayan Kuramlar 

 

Duygusal yeme davranışları Psikosomatik Kuram, İçsel-Dışsal Obezite 

Kuramı, Kısıtlama Kuramı ve Kaçış Kuramı olmak üzere 4 kuramdan oluşmaktadır. 

Bu kuramlar detaylı olarak başlıklar altında açıklanmıştır (Serin ve Şanlıer, 2018).  

 

2.3.1.1 Psikosomatik Kuram 

 

Obez bireylerin yalnız, kaygılı veya depresif zamanlarında ortaya çıkan aşırı 

yeme davranışlarının klinik açıdan incelenmesiyle psikosomatik teori ortaya 

çıkmıştır. Psikosomatik teori, duygusal yeme davranışının bireylerde interoseptif 

farkındalık eksikliğine neden olduğunu savunmaktadır. Bu teoriye göre bireyler 

açlık-tokluk durumlarını ayırt edemez ve fiziksel olarak başka bir sağlık probleminin 

olup olmadığını anlayamazlar. Bu durum ise genellikle “yanlış açlık farkındalığı” 

olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel açlık esnasında vücutta açlıkla birlikte meydana 
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gelen fizyolojik değişikliklerin bireylerin yeme davranışını etkilemesi 

beklenmektedir. Çünkü normal şartlarda bireyler vücutlarında gerçekleşen fizyolojik 

değişikliklere cevap verebilmek amacıyla yeme isteği duymaktadır. Ancak obezlerde 

bu durumun gerçekleşmediği bilinmektedir. Obez bireylerin bedenlerinde ortaya 

çıkan herhangi bir uyarıcıya tepki amacıyla yeme davranışlarına yöneldikleri 

saptanmıştır. Psikosomatik teoride obezite yalnızca fiziksel ve biyolojik boyutta ele 

alınmamış, bireylerin çocukluklarına inilerek duygusal ve zihinsel olgunlaşma 

düzeyleri de incelenmiştir (Bruch, 1961), (Shapira Berman, 2019). 

 

2.3.3.2. İçsel-Dışsal Obezite Kuramı 

 

Schacter, psikosomatik teorinin daha iyi açıklanabilmesi için içsel-dışsal 

obezite teorisini geliştirmiştir (Schachter, 1968).  Bu teori, obez bireylerde mide 

hareketleri gibi açlık sinyallerini gösteren iç fizyolojik uyaranlara herhangi bir 

tepkinin olmadığını savunarak psikosomatik teoriyi desteklemektedir. Ancak bu 

kuramda diğer kuramdan farklı olarak, dış uyaranların yeme davranışlarının 

belirleyicisi olduğu öne sürülmektedir. Obez bireyler besinlerin kokusu, rengi ve 

görünümü gibi çeşitli uyarıcılara karşı çok daha duyarlıdır. Obez bireylerin bu 

uyarıcılara karşı hassas olmalarının yeme davranışlarından değil kişilik 

özelliklerinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Rodin et al. 1981). Açlık insan 

bedeninde mide hareketliliğinde artış ve kan bileşenlerindeki değişiklik gibi pek çok 

fizyolojik tepkiye sebep olmaktadır. Bu değişiklikler sonucunda bireyler yiyecek 

aramaya ve besin tüketmeye yönelmektedir. Açlık sırasında ortaya çıkan tepkilerin 

yeme isteğiyle ne kadar ilgisi olduğu merak edilmektedir. Bu teori ise obez bireylerin 

yeme davranışları ile iç fizyolojik etkenler arasında neredeyse hiçbir bağlantının 

olmadığını, obezlerdeki yeme davranışını dış uyaranların tetiklediğini 

savunmaktadır. Normal bireyler direkt olarak fizyolojik açlığa bağlı olarak yemek 

yemeye yönelirken obezler dış uyaranlara bağlı olarak yemek yerler. Hatta 

sevmedikleri bir yemek olduğunda hiçbir şey bile yemeyebilirler. Tam tersine kısa 

bir süre önce yemek yemiş olsalar da güzel kokan, görüntüsünü beğendikleri bir 

besini hiç düşünmeden tüketebilirler. Dış uyarıcılar normal bireylerde de ortaya 

çıkabilmektedir ancak obez bireylerdeki farkı, güdülenmenin doğrudan bu uyarıcılara 

bağlı olarak gerçekleşmesidir (Serin ve Şanlıer, 2018). 
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2.3.3.3. Kısıtlama Kuramı 

 

İçsel dışsal kuramın sürekli olarak kontrol edilememesi nedeniyle kısıtlama 

kuramı ortaya çıkmıştır. Kısıtlama kuramının öncüleri Herman ve Mack (1975) 

toplumun belirlediği güzellik normlarının oluşturduğu ideal görüntüye sahip 

olabilmek için yeme davranışlarının kısıtlanarak katı diyetler yapıldığını öne 

sürmüştür. Diğer kuramların aksine, kısıtlama kuramının temel konusu yapılan katı 

diyetler olmuştur. Bu kuram, bireylerin bilinçli olarak gıda tüketimlerini kısıtladığını 

ve sonuç olarak vücutta bazı fizyolojik durumların tetiklendiğini savunmaktadır. 

Aşırı yeme durumunun diyette aşırı kalori kısıtlaması yapan bireylerde ortaya çıkan 

bir paradoks olduğu belirtilmektedir. Katı yapılan diyetlerin duygusal yeme 

davranışına neden olabileceği savunulmaktadır (Polivy and Herman, 2017). Bu teori, 

katı bir diyet sürecinde olan bireyin herhangi bir kaçamak yaptığında kontrolünü 

kaybedebileceğini, beyinde meydana gelen kıtlık algısı nedeniyle ihtiyaç 

duyduğundan daha fazla besin tüketebileceğini savunmaktadır. Yapılan bu diyetler 

zamanla tıkınırcasına yeme davranışını ortaya çıkararak bireylerde kilo artışına 

neden olabilmektedir. Besinlere duyulan arzu ve bu arzuya gösterilen direncin yeme 

davranışlarımızı belirlediğini, kısıtlamanın ise duyulan bu arzuya karşı gösterilen bir 

çaba olduğu düşünülmektedir (Sevincer ve Konuk, 2013).  

 

Kısıtlayıcı yeme davranışına sahip bireyler yediklerinden çok fazla yakınırlar 

ve kilo almak istemedikleri için sürekli olarak yeme davranışlarını kısıtlamaya 

çalışırlar (Ünal, 2018). Yapılan katı diyetlerle verilen kilolar kişinin motivasyonunu 

artırsa da, bu diyetlerin kalıcı olmayan kilo kayıplarına neden olacağı öne 

sürülmektedir. Çünkü kalori kısıtlanmasına odaklanan bireylerin hayattan zevk 

almadıkları ve kendilerine zarar verici, yıkıcı davranışlara neden olabileceği 

söylenmektedir. Bu davranışlara yönelmelerinin ise riskli durumlardan kurtulmak, 

yanlış tercihler yapmaktan kaçınmak veya yanlış kurulan neden-sonuç ilişkisinden 

kaynaklı olduğu savunulmaktadır (Reichenberger et al. 2021). 
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2.3.3.4. Kaçış Kuramı 

 

Yemek yemek bir ödül sistemi olarak algılanarak bireylerde mutluluk ve haz 

duygularını uyandırabilecek güçtedir. Antik Roma törenlerinde bireyler daha fazla 

yiyebilmek için kusarak yemeğe karşı duydukları hazzın ne kadar kuvvetli olduğunu 

göstermişlerdir. Kaçış kuramının temeli, olumsuz duygu durumları sonucunda içsel 

deneyimler ve öz farkındalıklardan uzaklaşmak için haz verici bir davranış olan 

yeme davranışına yönelmeye dayanmaktadır. Bireylerin öz farkındalıklarından tam 

anlamıyla kaçabilmesi oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle tüm dikkatini farklı bir 

uyarıcıya verebilmek çoğu insanın tercih ettiği bir stratejidir. Böylece içsel 

yaşamlarıyla ilgili farkındalıklarını azaltarak yaşadıkları olumsuz durumları 

düşünmekten kaçınabilmektedirler (Habhab et al. 2009).  

 

Kaçış kuramı herhangi bir problem esnasında bireylerin farkındalıklarını 

azaltarak korku, kaygı ve endişe gibi duygulardan uzaklaştıklarını öne sürmektedir. 

Bu uzaklaşmayı sağlayan etkenlerden biri de yeme davranışına olan eğilimdir. Aşırı 

besin tüketimi ile birlikte görülen duygusal yeme davranışına sahip bireyler 

kendilerine göre ulaşılması zor olan hedeflere ve gerçek olmayan beklentilere sahip 

oldukları tahmin edilmektedir. Bu beklentiler başarı, popülerlik veya fiziksel olarak 

zayıf olma gibi beklentilerden oluşabilmektedir (Antoniou et al. 2017). 

 

2.3.2. Duygusal Yeme Davranışında Besinlerin ve Hormonların Etkileri 

 

Duygu durum bozuklukları kişinin sağlığını bozabilen unsurlardan biridir. 

Stres, korku vb. gibi olumsuz duygu durumlarında ilk harekete geçen sistem 

hipotalamustur. Hipotalamusun salgıladığı en önemli iki hormon kortizol ve beta-

endorfinlerdir. İkinci sistem ise sempatik sinir sistemi yolu ile adrenal medulladan 

epinefrin, norepinefrin salgılanmasıdır. Stressörlere karşı uyumun sağlanmasında 

duygu durum bozuklukları üzerinde serotonerjik sinir sisteminin çok etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. Olumsuz duygu durumunda sempatik sinir sistemi aracılığı ile 

kan akımına katekolaminler (E, NE, ve dopamin) karışır. Prolaktin, büyüme 

hormonu (GH) ve kortikotropin (ACTH), antidiüretik hormon (ADH) salgılanır. 

Ayrıca ACTH, adrenal bezden glukokortikoidlerin salınımını da arttırır. 

Glukokortikoidler ise glukoneojenezisi arttırarak karaciğerde glikojen ve kanda şeker 
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yoğunluğunu yükseltir. Hipofizden salgılanan STH (Somatotropik Hormon) da 

adrenal kortekse etki ederek mineralokortikoid salınımını artırır böylece, 

organizmada sodyum tutulur ve potasyum kaybı gözlenir. Buna bağlı olarak vücutta 

çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilmektedir (Flaskerud, 2015; Ünal, 2018).  

 

Ghrelin, leptin, adinopektin ve dopamin hormonu stres durumunda besinleri 

ödül olarak kullanmaktadır. Depresyon ve ansiyete bozukluğunun da bu hormonlarla 

ilişkili olduğu görülmüştür. Rezistin hormonu ise depresyon ile indirekt ilişkilidir ve 

mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. İnsülin reseptörünün sinyalinde meydana 

gelen herhangi bir bozukluğun kişilerde ruh hali değişikliğine, anksiyeteye ve 

depresyona neden olabileceği bilinmektedir (Singh, 2014).  

 

Besinler ile duygu durumları arasında da bir ilişki olduğu bilinmektedir. 

Örneğin; sindirim esnasında proteinler en küçük yapıtaşları olan aminoasitlere 

parçalanırlar. Bu aminoasitlerin oluşturduğu nörotransmiterler ise enerji artışına ve 

uyanık kalmaya yardımcı olmaktadır. Aminoasitler yeterli düzeylerde alınamazsa 

kişide depresyon, konsantrasyon bozukluğu, hormonlarda dengesizlik ve uyku 

bozuklukları gibi çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir (Ünal, 2018).  

 

Belirli bir besini tüketme isteğinin altında yatan duygusal, fizyolojik, bilişsel 

ve davranışsal süreçlerin dahil olduğu çok boyutlu durum ise yiyecek özlemidir. 

Bireylerin değişen duygu durumları sonucunda ortaya çıkan stres gibi olumsuz 

duyguları rahatlatmak için yiyecek özlemine bağlı besin arayışları ortaya çıkar ve 

çoğunlukla şekerli besinlere yönelim olmaktadır (Muscogiuri and Barrea, 2020). 

 

Karbonhidratlar vücutta kan akış hızını artırarak ruh halinin sakinleşmesine 

yardımcı olmaktadır. Düşük karbonhidrat içeriğine sahip bir diyet sonrasında stres 

artışına bağlı olarak depresyona girme riskinin arttığı gözlenmiştir. Çünkü 

karbonhidratlar mutluluk hormonu olan serotonini arttırarak stresin azalmasını ve 

bireylerin kendilerini iyi hissetmesini sağlamaktadır (Hu et al. 2018). 

Karbonhidrattan zengin besinlerin mevsime bağlı duygu durum bozuklukları, adet 

öncesi dönemde ortaya çıkan stres gibi duygu durumlarını olumlu yönde etkilediği 

görülmektedir.  
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Yapılan bir çalışmada, sebze ve meyve gibi karbonhidratları çok sık tüketen 

gençlerin çok daha mutlu, sakin ve enerjik oldukları gözlenmiştir (Eskici, 2020). 

Ekmek, makarna, pirinç, bulgur, meyve, sebze, tahıllar ve kurubaklagiller 

karbonhidrattan zengin besinlerdir. Bu besinlerin lif ve posa oranları yüksektir ve 

özellikle rafine edilmemiş çeşitleri sağlık açısından daha faydalıdır. Çünkü kan 

şekerini hızlı bir şekilde yükseltip düşürmezler ve bu özelliklerinden dolayı gün 

içerisinde halsizlik, yorgunluk ve insülin dengesizlikleri gibi problemlerin 

yaşanmasını engellerler (Brand Miller et al. 2008). Ancak, ‘stres hormonu’ olarak 

bilinen adrenalin (epinefrin) hormonunda dalgalanmalara sebep olan rafine 

karbonhidratlar stres yanıtını kötüleştirebilmektedir. Bu nedenle kompleks 

karbonhidratları tercih etmek oldukça önemlidir (Muscogiuri and Barrea, 2020). 

Yapılan bir çalışmada ise yüksek yağlı ve düşük karbonhidratlı diyetin izokalorik, 

düşük yağlı ve yüksek karbonhidratlı diyete göre ruh halini iyileştirmede hiçbir 

farkının olmadığı saptanmıştır. Ayrıca düşük karbonhidratlı diyetle kilo kaybı 

yaşandığı ve buna bağlı olarak kilo veren bireylerin duygu durumlarında iyileşme 

olabileceği tartışılmaktadır. Bu konuyla ilgili 11 çalışmanın sistematik incelemesine 

ve meta-analizi sonucunda düşük karbonhidrat içeren ve kilo kaybı sağlayan çok 

düşük kalorili diyetlerin depresif semptomları azaltarak duygu durumunda 

iyileşmelere neden olduğu saptanmıştır (Daneshzad et al. 2020).  

 

Protein oranı yüksek besinlerin tüketimi ise kanda triptofan ve daha büyük 

nötral amino asitlerin miktarını artırmaktadır. Bu durum beyine triptofan girişini 

azaltarak, triptofandan sentezlenen serotonin miktarında da azalmalara neden 

olmaktadır. Sonuç olarak karbonhidrat oranı yüksek besinler serotonin düzeylerini 

arttırırken, proteinden zengin bir beslenme ile beyinde serotonin sentezi 

azalmaktadır. Serotonin dolaylı olarak triptofanın bulunduğu hindi eti, balık, yulaf, 

süt ve süt ürünleri, yumurta, ceviz, muz, erik, ananas, kuru meyveler, ıspanak, fındık, 

nohut, kalamar ve istiridye gibi besinlerden alınmaktadır. Mutluluk hormonu 

olmasının dışında uyku ve iştah kontrolünün de düzenlenmesini sağlamak 

serotoninin görevlerindendir. Serotonin hormonu arttıkça kişinin iştahında azalmalar 

olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra depresyonun ve uyku bozukluklarının da 

vücuttaki triptofan seviyelerini dolayısıyla serotonin hormonunu da düşürdüğü 

bilinmektedir (Muscogiuri and Barrea, 2020).  
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            Yüksek oranda mikro besin öğesine sahip sebze ve meyveler; özellikle 

içerdikleri C vitamini, E vitamini ve beta karoten gibi antioksidanlar nedeniyle 

immün sistemin güçlenmesinde oldukça etkili oldukları bilinmektedir (Muscogiuri 

and Barrea, 2020). Minerallerin de nörolojik fonksiyonlar üzerinde ve çeşitli 

enzimlerin işleyişinde önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir (M. Singh, 2014). 

Vitamin ve mineral eksikliklerinin ciddi düzeyde nörolojik yolakları ve nörolojik 

fonksiyonları etkilediği saptanmıştır. Bu nedenle, depresif duygu bozukluklarının 

tedavisinde vitamin ve minerallerin önemli olduğu düşünülmektedir (Zeynep ve 

Tepe, 2020). Özellikle demir mineralinde ortaya çıkan eksikliğin bireylerde 

depresyonu arttırarak, yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Ortalama ferritin 

(depo demir) düzeylerinin olumsuz duygu durumlarına sahip bireylerde ciddi 

oranlarda düşük olduğu bilinmektedir (Milligen et al. 2014; Stelzhammer et al. 

2014). En iyi demir kaynaklarını ise karaciğer, kırmızı et ve yumurta gibi besinler 

oluşturmaktadır. Emilimleri daha düşük olmakla beraber bitkisel kaynaklı demir 

içeren besinler ise kurubaklagil, pekmez, ıspanak ve kuru üzüm gibi besinlerdir 

(Mwangi et al. 2018).  

 

Folik asit ise nörolojik yolaklarda görev alan vitaminlerden biridir. Folik asit 

içeriği düşük bir beslenme sonucunda depresyonun ortaya çıkabileceği klinik 

araştırmalarla desteklenmiştir. Bunun nedeni ise düşük folik asit seviyelerinin 

beyinde serotonin hormonunun azalmasına sebep olmasıdır. Depresyon tanısı almış 

bireylerin folik asit düzeyleri normal bireylere göre çok daha düşük çıkmaktadır. En 

iyi folik asit kaynaklarını ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler oluşturmaktadır (Lang 

et al. 2013).  

 

B1 vitamini yani diğer adıyla tiamin de sinir sisteminin çalışmasında 

görevlidir. Sinir uyarılarının iletilerek sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca sinir sistemi için toksik bir madde olan pirüvik asidin 

asetil-Koenzim A'ya parçalanmasını sağlayarak ruh halinin iyileşmesini ve hafızanın 

desteklenmesini sağlamaktadır. Eksikliğinde ciddi nörolojik bozukluklar 

görülebilmektedir. En çok bulunduğu besinler ise tam tahıllı ürünler, sebzeler, 

kuruyemişler ve bakliyatlar gibi çeşitli karbonhidratlardır (Ünal, 2018). 
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Duygu durumunu iyileştiren bir diğer besin maddesi de Omega-3 yağ asitidir. 

Omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin nörotransmitterleri arttırarak duygu 

durumunu olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Özellikle mevcut anti-inflamatuvar 

kapasitesi sayesinde duygu durum bozukluklarında ortaya çıkan inflamatuvar 

süreçlerin olumsuz etkilerini yok edebilmektedir. Depresyonlu bireylerin 

beslenmelerine bakıldığında EPA, DHA ve toplam omega-3 yağ asitlerinin düşük 

seviyelerde olduğu saptanmıştır (Liao et al. 2019). En iyi omega-3 kaynakları ise 

somon, uskumru, hamsi, morina balığı, istiridye, keten tohumu ve ceviz gibi 

besinlerdir (J. E. Singh, 2020). 

 

2.3.2.1. Serotonin ve Duygusal Yeme  

 

Serotonin (5-HT), esansiyel bir aminoasit olan triptofandan üretilmektedir. En 

çok araştırılan ve hakkında en fazla bilgi bulunan nörotransmiter serotonindir. Hatta 

depresyonun biyolojik mekanizmasını tek başına serotonin ile açıklamanın yeterli 

olabileceği düşünülmektedir. Noradrenerjik sistem yolaklarını takip eden, anatomik 

açıdan ayrı bir sistem olan serotonerjik sistem; duygu durumunu düzenleme, 

öğrenme ve bellek, korku ve anksiyete, bilişsel kontrol, ani ve aşırı isteğe bağlı 

ortaya çıkan iştah ve yeme davranışlarını düzenleme, irritabilite, uyku, cinsel işlevler 

ve dürtü kontrolü gibi birçok duruma hakimdir (Strasser et al. 2016).  

 

Serotonerjik sistem serotonin reseptörleri tarafından düzenlenmektedir. 

Bilinen 14 çeşit serotonin reseptör alt tipi bulunmaktadır (Rozenblat, 2017). 

Bunlardan 5-HT1AR agonistleri otoreseptör inhibisyonu sonucunda serotonin 

salınımını düşürerek hiperfaji oluşumuna sebep olur. 5-HT1BR agonistleri ise 5-

HT1AR agonistlerinin tam aksine hipofajiye sebep olmaktadır. Genetik eksikliğinde 

hiperfaji ve obeziteye sebep olan tek reseptör ise 5-HT2CR reseptörüdür. Vücut 

ağırlığı ve besin alımının serotonerjik kontrolünde önemli bir yere sahiptir (Lam et 

al. 2010). Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin nörotransmitteri duygu 

durumunu etkisi altına alan bir hormon görevi görür. Serotonin miktarı düşen 

bireylerde sinirlilik, huzursuzluk ve depresif ruh hallerinin ortaya çıktığı 

gözlenmiştir. Mide ve bağırsaktaki kas sisteminin hareketlerini de yöneten serotonin 

hormonu, ağrı algılama sistemini düzenler ve böylece dinlendirici bir uyku 

oluşumuna neden olur (Bonnet et al. 2017).  
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Ayrıca çeşitli hormonlar da serotonin düzeyini etkileyebilmektedir. Örneğin; 

kadınlarda artan östrojenin, serotonin düzeylerini artırdığı ve âdet döneminde düşen 

östrojenin serotonin düzeyini de düşürdüğü görülmektedir. Beyinde serotonin 

eksikliği iştahı etkileyebileceği gibi endojen depresyon ve obezitenin yanı sıra 

anoreksiya, bulimia nevroza gibi birtakım yeme bozukluklarına da neden 

olabilmektedir. Serotonin seviyelerinin ise açlık, stres, yorgunluk, yemek, ışık ve 

çeşitli ilaçlar tarafından düşebileceği tespit edilmiştir. Vücutta çok sayıda etkisi 

bulunan bu hormonun düzensiz olması çeşitli hastalıkların oluşmasına sebep 

olabilmektedir. (Hudon Thibeault et al. 2019). Bu hormonun emilimini ise proteinler 

ve B vitaminleri artırmaktadır. Özellikle B6 vitaminleri melanokortin yolakları ile 

besin tüketiminin kontrol edilmesinde ve serotonin sentezi için triptofanın 

hidroksilasyon ile dekarboksilasyon süreçlerinde görev almaktadır. Düşük B6 

vitamini seviyelerinin beyin serotonin sentezinde azalmalara neden olabileceği ve 

iştah artışına bağlı olarak besin tüketiminin gelişebileceği bilinmektedir (Shabbir et 

al. 2013). B vitaminlerinin en iyi kaynakları ise karbonhidratlardır. Bu nedenle 

karbonhidrat tüketimi sıfır olan bireylerin diyet sürecinde mutsuz ve depresif bir ruh 

haline sahip oldukları görülürken, karbonhidrat oranı çok yüksek bir beslenmenin de 

odaklanma problemleri ve yorgunluğa neden olabileceği bilinmektedir. 

Karbonhidrattan zengin, proteinden düşük bir beslenme kandaki triptofan 

seviyelerini artırarak beyinde serotonerjik sistemleri olumlu yönde etkilemektedir. 

Yemek yedikten sonra beyinde serotonin seviyeleri yükselir ve daha iyi bir ruh 

halinin oluşmasını sağlar (Hu et al. 2018). Bu nedenle bireylerin beslenmelerinde 

serotonin hormonunu yükseltecek besinlere yer vermeleri, düzenli egzersiz yapmaları 

ve güneş ışığından faydalanmaları önerilmektedir (Khonachah et al. 2020). 
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2.3.3. Kadınlarda Duygusal Yeme 

 

Duygusal yeme üzerinde cinsiyetin de önemli düzeyde etkisinin olduğu 

görülmüştür (Spence, 2017). İnternet üzerinden 277 katılımcıyla yapılan bir 

çalışmada (197 kadın, 81 erkek) olumsuz duygu durumlarına sahip kadınların bu 

besinleri tercih ettiğini, erkeklerin de özellikle elde edilen bir başarı sonrasında ödül 

olarak bu besinlere yöneldikleri gözlenmiştir (Dube et al. 2005).  

 

Kadınlarda yaş ile birlikte duygusal açlık seviyelerinde artış olduğu 

gözlenmiştir. Kadınların duygusal açlığa daha yatkın olmasının sebebi ise hormonal 

farklılıklar, toplumun ortaya çıkardığı güzellik algısı, kilo alma endişesi ve olumsuz 

duygularla baş edebilmek için besin tüketimine yönelmeleridir (Opwis et al. 2017). 

Özellikle obez kadınlarda erkeklere oranla daha fazla besin tüketme isteği olduğu 

saptanmıştır (Klimesova et al. 2020). Ancak artan yaşa bağlı olarak kadınlardaki 

duygusal açlıkta bir azalmanın olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeninin ise yaşı artan 

kadınların tat duyularının azalmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir 

(Çamlık ve Saka, 2019). 

 

Yaşanılan olumlu ve olumsuz duygulara bir tepki olarak, kadınların erkeklere 

oranla çok daha fazla miktarlarda abur cubur tüketimlerinin olduğu, erkeklerin de 

mutlu olabilmek ve olumlu duyguları sürdürebilmek için sıklıkla kendilerine keyif 

verecek besinleri tükettikleri gözlenmiştir (Levitan and Davis, 2010). Yapılan bir 

çalışmada besin tüketimleri artan kadınların çoğunun diyet yaptıkları belirtilmiştir. 

Strese bağlı olarak besin tüketimleri artan bireylerin yeme esnasında veya yemek 

bitiminden sonra da streslerinde bir azalma olmadığı gözlenmiştir. Olumsuz duygu 

durumlarına sahip bireyler, tüketildiklerinde "suçluluk" gibi olumsuz duyguların 

oluşmasına neden olan, lezzetli ve kendilerine yasak olduğuna inandıkları besinleri 

arayış içine girerler. Olumlu duygulara sahip bireyler, besin tüketimlerini 

sınırlandırılabilme ve kontrol edebilme yeteneğine sahiplerdir. Özellikle besin 

tüketimi konusunda kontrolü elden bırakmayan olumlu ruh halindeki kadınların, 

yemeye teşvik edilseler bile daha az besin tüketimlerinin olduğu gözlenmiştir 

(Turner et al. 2010). 
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2.3.4. Duygusal Yeme ve Obezite  

 

Olumsuz ruh hallerinde tüketilen yüksek yağlı ve şekerli besinlerin obeziteyi 

artırdığı bilinmektedir. Besinlerin olumsuz duyguları baskılayabilmek için 

kullanılması bir kaçış teorisidir. Stres gibi olumsuz duygulara sahip bireylerde 

glukokortikoid hormonu olan kortizolün yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. 

Böylece duygusal yeme tetiklenerek bireyler besinleri kullanarak ruh halini 

düzeltmeye çalışır. BKİ düzeyleri yüksek olan bireylerde stres ve beslenme arasında 

önemli bir ilişkili bulunmuştur (Cotter and Kelly, 2018). Yapılan çalışmalarda 

obezlerde yeme ve duygu durumu arasında yeterli düzeyde veri bulunmadığı 

görülmüştür. Bunun sebebi ise obezitenin içsel uyaranlar yerine dışsal uyaranlardan 

etkilendiği, duyguların da içsel bir uyaran olması nedeniyle tetiklenen yeme 

davranışıyla ters düşmesidir. Buna örnek olarak tıkanırcasına yeme sendromu 

verilebilmektedir. Çünkü tıkanırcasına yeme davranışını duyguların değil, yapılan 

kısıtlayıcı diyetlerin ortaya çıkardığı düşünülmektedir (Sevinçer ve Konuk, 2013).  

 

Obez bireylerde çok sık görülen depresyon gibi olumsuz duygu durumlarının 

duygusal yeme riskini arttıracağı öne sürülmektedir. Çoğu çalışma obez bireyler 

arasında diyet yapanların diyet yapmayanlara göre olumsuz duygu durumlarının daha 

fazla olduğu sonucuna varmıştır. Her an diyet yapma eğiliminde olan obez bireylerin 

vücut ağırlıklarının kontrolünü sağlayabilmek için kısıtlama çabasına girdikleri 

ancak, bu çabanın olumsuz ruh haline neden olarak yeme davranışı üzerindeki 

kontrolü azalttığı görülmüştür (Herman and Mack, 1975).  

 

Özet olarak ideal kiloya sahip bireylerin duygusal yeme davranışlarını neyin 

tetikleyebileceği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak diyet yapan veya yapmayan 

obez bireylerde olumsuz duyguların yeme davranışını tetiklediği gözlenmiştir. 

Ayrıca korku, öfke, mutsuzluk gibi olumsuz duyguların yanı sıra mutluluk gibi 

olumlu duygularında obez bireylerde yeme davranışını etkilediği belirtilmiştir 

(Çamlık ve Saka, 2019). 
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2.3.5. Duygusal Yeme Davranışlarının Tedavisi 

 

Duygusal yeme davranışları kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. 

Her yeme davranışının kendine özel etiyolojisi ve tedavi yöntemi bulunmaktadır 

(Tatjana, 2018). Duygusal yeme davranışlarının tedavisi için öncelikle psikiyatrist, 

psikolog ve beslenme uzmanın bulunduğu uzman bir ekip yardımıyla bireylerde 

duygusal yeme davranışının olup olmadığı tespit edilmelidir. Beslenme düzenleri ve 

psikolojik durumları değerlendirilen bu bireylere hem kişiye özel beslenme 

programını hem de davranışsal terapiyi içeren kombine bir tedavi planlanmalıdır 

(Serin ve Şanlıer, 2018). Tanımlanan yeme davranışlarının tekrarlamaması için 

belirli hedefler izlenmelidir. Bu hedefler şu şekilde sıralanabilir (Fraser et al. 2019). 

 

1. Açlığın türü öğrenilmelidir: Atıştırma alışkanlığı olan bireylerin hangi 

sebeplerden dolayı bu davranışı gerçekleştirdiği sorularak duygusal açlığın 

varlığı belirlenmelidir. Çünkü, atıştırma sırasında fiziksel açlıkta ortaya çıkan 

mide kazıntısı gibi belirtiler yoksa duygusal açlıktan söz edilebilmektedir. 

 

2. Günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalıdır: Bireyler günlük olarak hangi 

besinleri tükettiklerini ve bu besinleri tüketirken yaşadıkları duyguları 

yazmalıdır. Bu sayede fizyolojik açlık ve duygusal açlık esnasında hangi 

besinlere yöneldiklerinin ve hangi miktarlarda tükettiklerinin de farkında 

olacaklardır. Ayrıca duygusal yeme davranışlarına sebep olan duyguları da bu 

günlüğe yazmaları tedaviye yardım olacaktır. Örneğin korkulu bir anında 

yemeye eğilim gösteren bir kişi, günlük tutma alışkanlığı ile farkındalık 

yaşayarak korktuğu zamanlarda film izleyerek dikkatini dağıtmaya çalışabilir. 

 

3. Destek ortamı oluşturulmalıdır: Aile ve arkadaşların desteğiyle değiştirilen 

yeme davranışları, bireylerde daha kısa sürede başarı elde edilmesini 

sağlamaktadır. Benzer problemleri olan kişilerin oluşturduğu bir destek grubuna 

dahil olmak da etkili başa çıkma yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. 
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4. Yeni bir ilgi alanı bulunmalıdır: Duygusal yeme davranışı gösteren bireylerin 

genellikle özgüvenlerinin düşük olduğu görülmektedir. Ancak enstrüman 

çalmak, spor yapmak veya resim çizmek gibi yeni bir hobi ya da uğraş edinmek 

özgüveni artırabilmektedir. Duygusal olarak tatmin olan bireyler ise sıkıldıkları 

zamanlarda besin arayışlarına girmek yerine yeni aktiviteleriyle kendilerini 

mutlu edebilirler. 

 

5. İhtiyaç olduğunda profesyonel yardım alınmalıdır: Duygusal yeme ile tek 

başına başa çıkamayan bireyler profesyonel yardım almaktan kaçınmamalıdır. 

Özellikle bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi desteği, iştah baskılayıcı 

ilaçlar ve antidepresanların olumlu etkilerinin olabileceği bilinmektedir. 

 

 

2.4. İştahın Tanımı 

 

Besinler vücut hücrelerinin oluşmasını, parçalamasını ve hücresel solunumun 

sürdürülmesi için gerekli olan enerji, vitamin ve mineralleri içermektedir (Simon et 

al. 2016). İştah gibi birçok faktörler besin tüketimini etkileyebilmektedir. İştah, 

bedensel gereksinimleri karşılama arzusu sonucunda açlık hissiyle birlikte yemeğe 

karşı duyulan istektir. Ancak doygunluk oluştuğu halde fiziksel bir açlık olmadan da 

çeşitli besinler iştah duygusunu uyandırabilmektedir (Wilson et al. 2005).  

 

İştah; açlık, doygunluk ve tokluk olarak adlandırılan üç bileşene sahiptir. 

Besin tüketimini başlatan duyum açlığı ifade ederken, yemek esnasında dolgunluk 

hissiyatıyla yemeğin sonlandırılmasını sağlayan duyum ise tokluğu ifade etmektedir. 

Doygunluk ise öğünler arasında oluşan dolgunluk anlamına gelmektedir.(Mattes et 

al. 2005). İştah kontrolü sindirim sistemi, beyin ve yağ dokusu arasındaki ilişki ile 

sağlanmaktadır (Egecioğlu vd., 2011). Beyin, sindirim sistemi, endokrin sistem ve 

duyu sinirleri iştah kontrol sistemleri tarafından birbirleriyle etkileşim haline 

girmektedir. İştah kısa ve uzun vadede yönetilmektedir. Bağırsaktaki besinlerin 

fiziksel olarak varlığı veya yokluğu ile besinlerin yağ ve protein gibi farklı 

bileşenlerine cevap veren sensörlerle kontrol edilmesi iştahın kısa vadeli yönetimine 

örnektir. Bu sensörlere cevap olarak bağırsaktan bazı hormonlar salgılamaktadır. Bu 

hormonlar, beslenme davranışını düzenleyerek besinlerin hangi miktarlarda 
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tüketileceğinin kontrol edilebilmesi için yemek öncesi, yemek sırası ve sonrasında 

çeşitli görevlere sahiptir. Örneğin ghrelin hormonu açlık hormonu olarak bilinir ve 

açlık esnasında mideden salgılanarak iştah artışına neden olmaktadır. Peptit-YY 

hormonu ise besin alımından sonra ileum ve kolondan salgılanarak iştahı 

baskılamaktadır. Kolesistokinin de yağ ve protein varlığında ince bağırsaktan 

salgılanarak iştahı baskılamaktadır. İnsülin hormonu ise kan glukozunda 

yükselmelere bağlı olarak pankreastan salgılanır ve iştahı baskıladığı bilinmektedir 

(Parker and Chapman, 2004). Uzun vadede iştah kontrolünün ise vücut bileşimi ile 

kontrol edildiği belirtilmiştir. Örneğin, yağ hücrelerinden salgılanan leptin 

hormonunun iştahı baskıladığı bilinmektedir (Blundell et al. 2012).  

 

Kısa ve uzun vadeli sistemlerin enerji ve besin gereksinimlerinin 

karşılanmasına yardım ederek, vücudun beslenme homeostazını korudukları 

düşünülmektedir. Bu homeostatik sistemler zevk sinyalleri olarak bilinen hedonik 

sistem ile engellenebilmektedir. Çünkü kişilerin duygu durumları hedonik sistemin 

oluşumunda oldukça etkilidir. Örneğin, kokusu veya görüntüsü beğenilen bir besin 

ikram edildiğinde, kişi açlık hissetmese bile iştahı canlandığı için o besini 

tüketebilmektedir. Yiyecek satılan bir yerin yakınından geçmek gibi sosyal ve 

çevresel etkilerde kişinin iştahında artışa neden olabilmektedir. Bazı kişilerin 

olumsuz duygularla birlikte daha fazla besin tükettikleri görülürken bazılarında ise 

tam tersine iştahsızlık görülebilmektedir. (Berthoud, 2011). 

 

2.4.1. İştah Kontrolünde Görev Alan Sistemler 

 

Vücutta bazı sistemler iştah kontrolünde görev alarak vücut homeostazını 

korumak için çalışırlar. Gastrointestinal sistem, santral sinir sistemi ve 

endokannabinoid sistem iştah kontrolünü sağlamada görevli sistemler arasındadır. 

Bunlar aşağıda başlıklar altında detaylı olarak ele alınmıştır (Büyükuslu, 2019). 

 

2.4.1.1. Gastrointestinal Sistem 

 

Pankreas, mide ve bağırsaklarda bulunan hormonlar besinlerin az veya çok 

tüketilmesinde görev alarak iştah kontrolünde büyük bir öneme sahiptir. 

Gastrointestinal sistemin en önemli hormonlarından biri ghrelindir. Acıkma 



 

 

33 
 

durumunda ghrelin hormonu salgılanarak daha fazla besin tüketimi 

gerçekleşmektedir. Yemek sonrasında oluşan tokluk sonucunda da leptin veya 

insülin hormonları salgılanarak vücuda yemek yemenin azaltılması gerektiği 

söylenmektedir (Chaudri et al. 2006). 

 

Ön hipofizden salgılanan ghrelin hormonu bağırsağın periferik olarak aktif 

iştah uyarıcısıdır ve yeme işlevini başlatmada rol oynamaktadır. Büyüme hormonu 

ve hipotalamohipofizin adrenal ekseni uyararak mide hareketliliğini arttırdıkları ve 

kalbi de olumlu yönde etkileyerek vazodilatasyona neden oldukları gözlenmiştir. 

(Korbonits et al. 2004).  Plazmadaki ghrelin seviyelerinin vücut ağırlığı ile ters 

orantılı olduğu ve obez bireylerde bu seviyelerin düşük olduğu bilinmektedir 

(Cummings et al. 2002). Bu durum obezitede iştahı azaltmak için etkili bir 

mekanizma oluşturabilmektedir. Ghrelin hormonunun enjekte edilmesiyle besin 

tüketiminin arttığı ve obezitenin tetiklendiği görülmüştür (Tschop et al. 2000). 

 

2.4.1.2. Santral Sinir Sistemi 

 

Stresle birlikte iştah seviyeleri artabilir veya iştah düzensizliğine bağlı olarak 

anoreksiya nervoza, bulimia, aşırı yeme gibi duygusal yeme bozuklukları ortaya 

çıkabilmektedir (De and Mithieux, 2015). Santral sinir sisteminde bulunan 

hipotalamus, orta beyin ve beyin sapının iştahın düzenlenmesinde rol oynadığı 

bilinmektedir. İştahı etkileyen temel organ ise hipotalamustur ve alınan besin 

miktarının kontrolünü sağlamaktadır. Birçok hormonun etkisiyle açlığı uyaran 

biyolojik bir saat görevi gören hipotalamusa iştah sensörü de denilmektedir. Besin 

deposu tükendiğinde ortaya çıkan açlığın kısa süreli depoları karbonhidrat iken uzun 

dönemli olarak yağları kullandığı bilinmektedir (Simpson et al. 2008). Hipotalamus 

aracılığıyla iştah yönetiminde fizyolojik rollere sahip hormonlar; ghrelin, nöropeptit 

YY (NPYY), pankreatik polipeptit, glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) ve 

oksintomodulindir (Yu and Kim, 2012). Beyin sapı, hipotalamusa bağlı olmadan 

nöronal yollarla bağırsakla doğrudan iletişime geçerek çiğneme ve yutma gibi besin 

tüketiminde görev alan mekanik süreçleri kontrol etmektedir. Ayrıca enerji 

dengesinin düzenlenmesinde de görev almaktadır. Orta beyin ise ödül sistemine bağlı 

olarak tokluk sinyallerini engelleyebilme gücüne sahip hedonik beslenmeyi (lezzetli 

besinlerin tüketimi) kontrol etmektedir (Vadder et al. 2015). 
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2.4.1.3. Endokannabinoid Sistem 

 

Endokannabinoid sistem besin tüketimi ve enerji metabolizmasında 

düzenleyici olarak görev almaktadır. İlk başlarda bu sistemin etkilerinin merkezi 

sinir sisteminde ortaya çıktığı düşünülmüştür. Ancak bu sistem beynin birçok 

bölümünde mevcut olan nöronlar arasında bir nörotransmitter görevi görmektedir. 

Hipotalamusta bulunan CB1 üzerinde ters yönlü haberci olarak davranarak uyarıcı 

nörotransmitter olan glutamatın salgılanmasını azalttığı ve nöroendokrin işlevlerde 

baskılayıcı bir etkiye sebep olmaktadır. Endokannabinoid sistemin hipotalamustaki 

etkilerinin en önemli sonuçlarından birini nöroendokrin fonksiyonlar üzerindeki 

etkisi oluşturmaktadır. Özetle, enerji dengesini enerji depolanmasına kaydırmak 

endokannabinoid sistemin öncelikli görevidir. Bu durum iştah artışı ve aşırı yeme 

sonucunda vücutta yağ depolanmasına neden olmaktadır (Watkins and Kim, 2015). 

 

2.5. Duygusal Yeme ve İştah Mekanizması 

 

Olumsuz duygular sonucunda bireylerin iştah kaybı yaşayarak besin 

tüketimlerinde görülen azalmanın doğal bir fizyolojik yanıt olduğu bilinmektedir. 

Ancak, bu durumun tam aksine besin tüketimlerinde bir artışın olması “duygusal 

iştah” olarak tanımlanmaktadır (Duman, 2005). Duygusal iştah, kişinin içinde 

bulunduğu korku, üzüntü, sinir ve mutluluk gibi duygu durumlarına cevap olarak 

gerçekleştirdiği bir yeme davranışıdır (Erkaya vd., 2020). Duygusal iştah sırasında 

besinlerin lezzeti, görünüşü, kokusu gibi çeşitli özelliklerinin ve biyokimyasal 

etkilerinin ruh halinin düzenlenmesinde belirleyici olduğu savunulmaktadır. 

Çoğunlukla enerji içerikleri yüksek, lezzetli ve karbonhidrat/şeker bakımından 

zengin olan bu besinler “iyi hissettiren besinler” olarak bilinmektedir (Dube et al. 

2005; Spence, 2017). Duygusal iştah sırasında kişilerin haz alma ve ödül 

mekanizması sayesinde olumsuz duygularının baskılandığı düşünülmektedir. Bu 

durumun ise iyi hissettiren besinlerin tüketimi ile endorfin ve dopamin salgısının 

artmasıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Smith, 2004). Ayrıca öğünlerin protein 

oranı düşük olduğunda beyin bariyerindeki triptofan seviyesinin arttığı ve buna bağlı 

olarak serotonin düzeylerinde de artış görülmektedir. Yüksek düzeyde karbonhidrat 

ve yağ tüketiminin ise hipotalamus-pituiter ve adrenal axis aktivitesini azaltarak stres 

yanıt faktörlerini de düşürdüğü görülmüştür (Macht, 2008). 
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Sonuç olarak lezzetli besinlerin tüketimiyle olumsuz duyguların azaldığı 

gözlenmiştir (Ünal, 2018). Ancak bu durum geçicidir. Çünkü bu kişiler duygusal 

yeme davranışlarından dolayı hem sağlıkları hem de kilo artışları ile ilgili ciddi 

düzeyde kaygı yaşamaktadır. Yaşanılan bu kaygı ise yeme davranışlarını 

tekrarlamalarına ve zamanla kısır bir döngü içine girmelerine sebep olmaktadır. Bu 

durum bireylerde kilo artışına neden olarak çeşitli sağlık problemlerine zemin 

hazırlamaktadır (Sevincer ve Konuk, 2013). Kontrolsüz yeme sonucunda tüketilen 

yüksek kalorili besinlerin obezite oranını arttırdığı bilinmektedir (Booth et al. 2018). 

 

Nöropsikofarmakolojik açıdan değerlendirilen bu besinlerin vücutta serotonin 

ve opiat salgısını artırdığı, böylece ruh halinde iyileşmelere neden olduğu 

bilinmektedir. Stres sırasında mesolimbik dopaminerjik sistemin aktivasyonu ile 

HPA aksının aktivasyonu birbirleriyle ilişkilidir. Böylece iletişim ağının doğrudan 

ödül sistemiyle bağlantılı olduğu bilinmektedir (Bonnet et al. 2017; Yau and Potenza, 

2014). Ödül sistemi ise bağımlılıkla benzer özellikler gösteren yeme davranışlarına 

ve besin/madde yoksunluk duygularını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca ödül sistemiyle 

bağlantılı olan beyindeki öğrenme merkezi, tekrarlayan yeme davranışlarına bağlı 

olarak besinleri ve duyguları eşleştirmektedir. Ödül mekanizmasını etkileyen 

besinlerin ortaya çıkardığı etkilerin madde bağımlılığındaki etkilerle benzer oldukları 

görülmüştür (Volkow et al. 2012). Yüksek şekerli/yağlı besinlerin tüketimi ve madde 

kullanımındaki artış ile CRF, glukokortikoid ve noradrenerjik aktivitenin değiştiği 

gözlenmiştir. Bu durumun ise ödül mekanizmasındaki hassasiyeti arttırdığı 

bilinmektedir (Jauch-chara and Oltmanns, 2014). Örneğin, bir çalışmada bağırsaklara 

doğrudan yağ asidi solüsyonu gönderilmiş ve seyredilen üzücü filmler sonucunda 

ortaya çıkan olumsuz etkilerin azaldığı saptanmıştır (Oudenhove et al. 2011).  

 

Başka bir çalışmada duygusal iştahı olan kadınların negatif duygu 

durumlarında şekerli içecek tüketme isteği esnasında beyinlerindeki ödül merkezinde 

yani parahipokampal ve ön singulatta aktivasyon olduğu görülmüştür. Duygusal 

iştahı olmayan kontrol grubunda ise negatif ruh hali sırasında ödül merkezi 

aktivasyonlarının azaldığı gözlenmiştir (Bohon et al. 2009).  
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Şekil 1: çevresel etkiler sonucunda haz verici besinlere yönelimin (reklamlar vb.) 

peptitler ile ilişkisi  

Kaynak: (Sinha, 2018). 

 

Şekil 1’de çevresel etkiler sonucunda haz verici besinlere yönelimin 

(reklamlar vb.) peptitler ile ilişkisi gösterilmiştir. Peptitlerin görevi ise besinlere 

duyulan açlığı, stresi, metabolik hormonları ve enerji metabolizmasını 

düzenlemektir. Peptitler (ACTH, CRF, kortizol, NPY vb.), stres yanıtında görevli 

hormonlar ve metabolik hormonlar (insülin, leptin, ghrelin vb.) beyinde bulunan ödül 

merkezini etkilemektedir. Duygusal, metabolik ve nöroendokrin yolaklar aktive 

olduğunda haz verici besinlere yönelim artarak aşırı yeme davranışları ortaya 

çıkmaktadır. Sonuç olarak kilo artışları yaşanır ve bu kısır döngünün sürekli olarak 

devam etmesiyle beyinde stres seviyelerinde artış olmaktadır. Artan stres seviyeleri 

ile besin açlığı arasındaki bağlantı güçlenerek herhangi bir olumsuz durumda haz 

verici gıdalara olan isteğin daha çok arttığı gözlenmiştir (Sinha, 2018). 
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Dünyada duygusal iştahın çok yaygın bir problem olduğu ve özellikle 

tıkınırcasına yeme bozukluğunu ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir (Fioravanti et 

al. 2014). Sonradan öğrenilmiş bir davranış olan duygusal iştahın duyguları 

düzenlemek için bir stratejisi olduğu bilinmektedir. Klasik öğrenme teorisine göre ilk 

basamak negatif duygu durumları esnasında açlık hissinin artması, bir sonraki 

basamak ise düzenleyici olarak görülen besinlerin tüketiminden sonra negatif duygu 

durumlarının azalmasıdır (Blechert et al. 2014). Olumsuz duygu durumlarında 

genellikle hangi besinlerin tüketildiğinin saptanması, bu duyguların kişinin sağlığı 

üzerindeki etkilerinin ve başvurduğu duygusal iştah mekanizmasının iyi bir şekilde 

anlaşılabilmesi çok önemlidir (Yau and Potenza, 2014).  

 

Endüstrileşen toplumlarda yüksek enerji değerine sahip besinlerin tüketim 

sıklığının çok fazla olduğu bilinmektedir. Fast-food zincirlerinin hızlı bir şekilde 

artmasıyla da obezojenik çevrenin oluşumuna zemin hazırlanmaktadır. Besin 

tüketiminin haz veren bir davranış olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu 

durumun olumsuz çevre şartlarında bir motivasyon şekline dönüşmesiyle enerji 

ihtiyaçlarının ve homeostatik açlığın yerini doldurduğu görülmektedir (Berthoud, 

2012). 

 

2.6. Duygusal Yeme Davranışları ve İştah İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Alexander ve Siegel (2013) yaptıkları çalışmada, duygu odaklı başa çıkma 

stratejileri kapsamında güvenli bağlanmaları gerçekleşmemiş bireylerin duygusal 

yemeyi baş etme yöntemi olarak gördükleri ve bu durumu duygu odaklı başa çıkma 

stratejisi olarak kullandıkları saptanmıştır. 

 

            Duygusal yeme davranışının stresle arasındaki ilişkisine bakıldığında ise 

stresin hem kadınlarda hem de erkeklerde yeme davranışlarını etkilediği 

görülmüştür. Stresli durumlarda erkeklerin kadınlara oranla daha az yemek yedikleri 

saptanmıştır (Bennett et al. 2013). 
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             Strese bağlı olarak ortaya çıkan kilo artışının en belirgin sebebinin duygusal 

iştah olduğu bilinmektedir. Duygusal iştah, çoğunlukla olumsuz duygu durumları 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüksek düzeyde anksiyeteye ve algılanan stres 

seviyelerine sahip bireylerde yüksek kalori içeriğine sahip ve besin değeri düşük 

gıdalara yönelimin arttığı gözlenirken, olumlu duygu durumlarında ise genel olarak 

sağlıklı gıda tüketimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Olumlu duygulara 

gösterilen yeme tutumunun olumsuz duygulara göre çok daha kontrollü olduğu 

belirtilmiştir (Konttinen et al. 2010). 

 

Goldschmidt ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışma ile obez 

bireylerde depresyon durumuna bağlı olarak duygusal iştahlarının olup olmadığı 

ölçülmüştür. Çalışmaya 50 obez birey (BKİ > 30 kg/m2) katılmış ve bu bireylere 

Beck Depresyon Ölçeği (BDI) uygulanmıştır. Depresyon dereceleri belirlenen obez 

bireylerin Duygusal İştah Anket sonuçları da değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 

duygusal iştahın depresyon ve obezite ile pozitif bir ilişkisinin olduğu görülmüştür. 

 

 Lemmens ve arkadaşları (2011) abdominal obeziteye sahip bireyler ile normal 

bel çevresi ölçülerine sahip toplam 42 bireyi psikolojik strese maruz bırakarak bir 

çalışma yapmıştır. Sonuç olarak, tok oldukları bilinen abdominal obeziteye sahip 

bireylerin normal gruba oranla stresli durumlarda tatlı ve abur cubur isteklerinin daha 

çok olduğu gözlenmiştir.  

 

 Turner ve arkadaşları (2010) ise yemek saatleri dışında özellikle gece öğünü 

ve ara öğünlerde duygusal yeme davranışlarının daha sık olduğunu saptamıştır. 

 

Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışma sonucunda; kadın ve erkeklerin 

yeme davranışları üzerinde stresin oldukça etkisinin olduğu, duygusal yemeyi 

tetiklediği tespit edilmiştir (Bennett et al. 2013). 

 

Yapılan bir çalışmada, yüksek düzeylerde stres yaşayan bireylerin yeme 

davranışlarını olumlu yönde düzenleyemediği gözlenmiştir. Düzensiz yeme 

davranışlarının ise duygusal yeme ile yakından ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır 

(Tan and Chow, 2014).  
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Yapılan bir çalışmada 757 ergen bireyrin kilo takıntıları nedeniyle yaşadıkları 

stres, korku, öfke ve mutsuz ruh hali gibi çeşitli duyguların yeme davranışlarını ciddi 

oranda etkilediği sonucuna varılmıştır (Özgen vd., 2012). 

 

Duygusal yeme ile anksiyete arasında bir ilişki olduğu Hearon ve 

arkadaşları (2013) tarafından yapılan bir çalışma ile belirlenmiştir. Bu araştırma 

sonucunda, duygusal yeme davranışı bir baş etme davranışı olarak belirlenmiş 

ve anksiyete ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Güvenli bağlanmanın olmaması bireylerin duygu odaklı başa çıkma 

yöntemini kullandıklarını ve bu yöntemin duygusal yeme davranışını ortaya çıkardığı 

gözlenmiştir. Duygusal yeme ve bağlanma anksiyetesi arasında da önemli bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır (Alexander and Siegel, 2013). 

 

Altmış obez kadının bulunduğu bir çalışmada ise egzersiz sonrası kadınların 

anksiyete ve depresyon düzeyleri ile paralel olarak duygusal yeme davranışlarında da 

önemli düzeyde bir azalma gözlenmiştir. Sonuç olarak duygusal yeme ile depresif 

belirtiler arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Konttinen et al. 

2010). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM  
 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

  Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un görülmeye başlamasıyla birlikte 

ortaya çıkan korku, çoğu insanı derinden etkilemiştir. Bu duruma bağlı olarak 

bireylerde psikolojik ve fizyolojik bozukluklar meydana gelmiştir. Bireylerin 

yaşadıkları stres ve geleceğe yönelik belirsizlik korku duygusunun artmasına neden 

olarak iştah ve yeme davranışlarında değişiklikler meydana getirmiştir. Duygusal 

iştah ve yeme davranışı bozukluklarının da çeşitli psikolojik etkenler sonucunda 

görülebileceği bilinmektedir. Bu çalışma COVID-19’a bağlı olarak ortaya çıkan 

korkunun bireylerin duygusal iştah ve yeme davranışları üzerine etkilerini tespit 

etmek amacıyla planlanmıştır.  

 

3.2. Araştırmanın evreni ve örneklemi 

 

       Bu çalışmada "Literatür bilgisine dayanarak (Güray, 2019), duygu durum 

bozukluğunda iştah durumu çalışmasına göre bireylerin BKİ ortalamaları ve standart 

sapma değerlerinin sırasıyla 29,9 ± 4,3, 28,3 ± 3,3 olduğu görülmüştür. Bu değerler 

dikkate alındığında %95 güç analizine göre R (software/programming-version 3.6.2 

– CRAN) programında toplam 139 birey alınması gerektiği hesaplanmıştır”.   

 

3.3. Dahil edilme ve dışlanma kriterleri 

 

Bu çalışmaya Hanedan Estetik ve Güzellik Merkezi’nde hizmet almakta olan, 

gönüllülükleri esas alınan 18-65 yaş aralığındaki 140 kadın birey dahil edilmiştir. 18 

yaşından küçük, 65 yaşından büyük bireyler ve erkekler çalışmaya dahil 

edilmemiştir. 

3.4. Veri toplama araçları 

 

   Çalışmaya katılmayı kabul eden bireylere gönüllükleri esas alınarak Kişisel 

Bilgiler Formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği, Duygusal İştah Anketi (DİA), Hollanda 

Yeme Davranışı Anketi (DEBQ), Besin Tüketim Sıklığı Formu ve 24 Saatlik Besin 

Tüketim Kaydı uygulanmıştır. 
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3.4.1. Kişisel Bilgiler Formu 

 

Bu çalışmaya dahil edilen bireylere yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

cinsiyet, hastalık geçmişi, kullanılan ilaçlar, uyku düzeni gibi sosyodemografik 

bilgilerin bulunduğu kişisel bilgiler formunun yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve 

COVID-19 sürecinin de sorgulandığı toplam 38 soruluk bir form uygulanmıştır. 

 

3.4.2. COVID-19 Korkusu Ölçeği 

 

Bu ölçek, COVID-19’a bağlı ortaya çıkan korku düzeylerinin ölçülmesi için 

Ahorsu vd. (2020) tarafından geliştirilmiştir. Korkuyla ilişkili olan ölçeklerin gözden 

geçirilmesi, katılımcı görüşmeleri ve uzmanların değerlendirmelerinden oluşan bu 

ölçek tek faktörlü olup beşli Likert tipinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 

2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) toplam 

yedi maddeden oluşmaktadır. Ters yönlü bir madde içermemektedir. Ölçeğin iç 

tutarlılığı 0,82 ve tekrar test güvenirliği 0,72’dir. Ölçekten alınan puan yüksekliği 

COVID-19 korkusu düzeyi ile doğru orantılıdır (Ladikli, 2019). 

 

3.4.3. Hollanda Yeme Davranışı Anketi 

 

Duygusal yemenin yaşanılan değişimlere tepki olarak ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Bazıları kısıtlandığında (kısıtlayıcı yeme) yemek yemeye 

yönelirken, bazıları lezzetli ve kokusu güzel olan bir yemekle karşılaştığında (dışsal 

yeme) ya da hissettikleri olumsuz duygular sonucunda yemek yeme (duygusal yeme) 

eğiliminde bulunur. Bu nedenle kişiye özel tedaviye ve beslenme programına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Hollanda Yeme Davranışı Anketi ile bu üç yeme davranışı 

ölçülmektedir (Ünal, 2018). Bozan tarafından 2009 yılında Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirliği yapılan bu ölçek, 33 maddeden oluşmaktadır. Ankette bulunan maddeler 

5’li Likert skalası ile değerlendirilmektedir (1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: bazen, 4: 

sık, 5: çok sık). Toplam skor değerlendirilmeyip, 3 yeme davranışının ölçüldüğü alt 

ölçekler kendi arasında değerlendirilmektedir. Testin skorlamasında bir kesim 

noktası bulunmamaktadır. İlk 10 sorunun kısıtlı yeme, 11-23 arası duygusal yeme, 

24-33 arası sorular ise dışsal yeme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan 

sorulardır. Dışsal yeme skalasındaki 31. soru ise ters sorudur (Tazeoğlu vd., 2020). 
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3.4.4. Duygusal İştah Anketi (DİA) 

 

Duygusal İştah Anketi Nolan ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirmiştir. 

Duygusal yemek yemeyi değerlendirmeyi amaçlayan likert tipi ölçekte kesme puanı 

yoktur ve 22 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler sırasıyla olumsuz veya olumlu 

duygularda 14 madde ile olumsuz ve olumlu durumlarda ise 8 madde ile 

değerlendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeye iştahlarını etkileme düzeyine 

göre 1-9 arasında puan vermektedir. Bu puanlamaya göre (1-4) düşük, (5) aynı, (6-9) 

yüksek duygusal iştahlarının olduğunu belirtmektedir. Belirli duygu ve durumlarla 

ilgili herhangi bir soru uygun değilse (UD), sorunun cevabı bilinmiyorsa (CB) 

işaretlenmektedir. Pozitif duygular ve negatif durumların puanlarının toplanması ile 

DİA Negatif toplam puanı, pozitif duygular ve pozitif durumların puanlarının 

toplanması ile DİA Pozitif toplam puanı elde edilmektedir (Demirel, 2014). 

 

3.4.5. Besin Tüketim Sıklığı Formu 

 

Besin veya besin gruplarının tüketim miktarları; besin tüketim sıklığı ile gün, 

hafta, ay olarak sıklık ya da istenilirse miktar belirtilerek saptanır. Besin tüketim 

sıklığı, 24 saatlik besin tüketimi ile beraber istendiğinde elde edilen bilgileri 

doğrulayarak besin tüketim örüntüsü ile ilgili bilgi verir. Beslenme ve hastalık riski 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir (Pekcan, 2008). 

 

3.4.6. 24 Saatlik Besin Tüketim Kaydı 

 

Katılımcılardan son 24 saat içerisinde veya daha fazla gün için tükettiği tüm 

besinlerin ve içeceklerin bilgisi alınır. Tüm besinlerin porsiyon modelleri, ev ölçüleri 

(su bardağı, kahve fincanı, kupa, yemek kaşığı, tatlı kaşığı (tepeleme, silme) vb.) 

kullanılarak sağlanır. Besinlerin sağladığı enerji ve besin ögeleri “Besin Bileşim 

Cetvelleri veya BEBIS (Beslenme Bilgi Sistemi)” yardımıyla hesaplanır. Tüm günler 

toplanarak gün sayısına bölünür. Ortalama bir günlük besin çeşidi ve besin ögesi 

miktarı bulunarak elde edilen değerler cinsiyet, yaş ve fizyolojik durum 

değerlendirilerek “günlük tüketilmesi önerilen alım miktarları” ile karşılaştırılır 

(Pekcan, 2008). 
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3.5. Verilerin Toplanması 

 

Veriler yüz yüze ve online anket yöntemiyle toplanmıştır. 

 

 

3.6. Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

 

Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde istatistiksel analizler 

“SPSS 22.0” istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, arimetrik ortalam, yüzde, 

standart sapma, varyans) yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri ile 

belirlenmiştir. Student’s t testi ve Tek yönlü (One way) ANOVA testi parametrelerin 

gruplar arası karşılaştırmalarında, Pearson Korelasyon Analizi ise değişkenler arası 

ilişkileri bulmak için kullanılmıştır. ANOVA testlerinin sonucu anlamlı çıktığında 

grup ortalamalarını karşılaştırmak için Tukey testi kullanılmıştır. İstatistiksel 

önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir (Çelik, 2015). Besin Tüketim 

Sıklıkları değerlendirilirken BEBIS programından yararlanılmıştır. Ayrıca 24 Saatlik 

Besin Tüketim Kaydı ile COVID-19 korku düzeyleri arasındaki ilişkisi bireylerin 

COVID-19 Korkusu ölçeğinden aldıkları puanlar; 7-21 ve 22-35 arası olacak şekilde 

gruplandırılarak değerlendirilmiştir (Rahman, 2020). 

 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

COVID-19 salgını dolayısıyla kapanmaların olduğu zamanlarda verilen 

anketler, bazı katılımcılar tarafından online olarak doldurulmuştur. Özellikle 24 

saatlik besin tüketim kayıtlarının ayrıntılı bir şekilde doldurulamaması nedeniyle çok 

fazla detay sorgulanamamıştır. Ayrıca çalışmanın örneklemini sosyoekonomik, 

sosyokültürel ve bilinç düzeyleri yüksek katılımcılar oluşturmaktadır. Bu durumun 

verilen cevapları etkilediği düşünülmektedir.  
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4. BULGULAR 
 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan 

bireylerden anket ve ölçekler aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesi 

sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Bu bulgulara dayanarak açıklama ve 

yorumlar yapılmıştır. 

 

Tablo 4.1. Bireylerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  n % 

Cinsiyet Kadın 140 100,0 

Yaş 18-25 28 20,0 

26-35 55 39,3 

36-45 36 25,7 

46-55 13 9,3 

56-65 8 5,7 

Medeni durum Evli 49 35,0 

Bekâr 77 55,0 

Boşanmış/dul 14 10,0 

Eğitim durumu İlkokul mezunu 1 0,7 

Ortaokul mezunu 1 0,7 

Lise mezunu 19 13,6 

Üniversite/yüksek lisans mezunu 119 85,0 

Meslek grubu Özel sektör 51 36,4 

Serbest meslek 32 22,9 

Ev hanımı 7 5,0 

Diğer 18 12,8 

Emekli 8 5,7 

Öğrenci 11 7,9 

Memur 13 9,3 

Tanı konulmuş hastalık Hayır 101 72,1 

Evet 39 27,9 

BKİ ortalamaları Zayıf (BKİ<18,5) 

Normal (18,5<BKİ<25) 

Şişman (BKİ>25) 

6 

101 

33 

4,3 

72,2 

23,5 

 

Katılımcıların tamamı kadındır. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde 

oranların sırasıyla; 18-25 yaş (%20), 26-35 yaş (%39,3), 36-45 yaş (%25,7), 46-55 

yaş (%9,3), 56-65 yaş (%5,7) olduğu görülmektedir. Medeni duruma göre; evli 

bireyler %35, bekarlar %55, boşanmış/dul bireyler %10 oranındadır. Eğitim 

durumuna göre; en yüksek oranı (%85) üniversite ve yüksek lisans mezunları 

oluşturmaktadır. Çalışma durumuna göre; en yüksek oranı ( %36,4) özel sektörde 

çalışan bireyler oluşturmaktadır. Katılımcıların %27,9’unun tanı konulmuş hastalığı 

bulunurken %72,1’inin tanı konulmuş hastalığı bulunmamaktadır.  
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Tablo 4.2. Beslenme Alışkanlıkları, Egzersiz ve Uyku Düzeninin İncelenmesi 

 

  n % 

Günlük uyku süresi 7 saatten daha az 51 36,4 

7 saat ve üzerine 89 63,6 

Toplam 140 100,0 

Günlük tüketilen öğün sayısı 2 24 17,1 

3 54 38,6 

4 40 28,6 

5 ve üzeri 22 15,7 

Toplam 140 100,0 

Sigara kullanma durumu Hayır, hiç içmedim 81 57,9 

Bıraktım 27 19,2 

Evet içiyorum 32 20,7 

Toplam 140 100,0 

Günlük içilen sigara miktarı (adet) 1-5 arası 9 28,1 

5-10 arası 14 43,8 

10 ve üzeri 9 28,1 

Toplam 32 100,0 

Alkol kullanma durumu Hayır 62 44,3 

Evet 78 55,7 

Toplam 140 100,0 

Alkol kullanma sıklığı Her gün 49 62,8 

Haftada 1-2 kez 21 26,9 

15 günde bir 7 9,0 

Ayda bir 1 1,3 

Toplam 78 100,0 

Öğün atlama durumu Evet/bazen 106 75,7 

 Hayır 34 24,3 

 Toplam 140 100,0 

En sık atlanan öğünler 
 

 

Sabah 30 16,5 

Kuşluk 58 36,7 

Öğle 10 6,4 

İkindi 39 16,5 

Toplam 137 100,0 
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Tablo 4.2. Beslenme Alışkanlıkları, Egzersiz ve Uyku Düzeninin İncelenmesi 

(devamı) 

 

 n % 

 

 

Öğün atlama nedeni 

Yetersiz zaman 36 34,0 

İştahsızlık 18 17,0 

Ruh hali değişikliği 17 16,0 

Zayıflama isteği 16 15,1 

Alışkanlık 24 22,6 

Diğer 6 5,7 

Sıcak içeceklerde ilave şeker 

kullanma durumu 

Evet 17 12,1 

Hayır 123 87,9 

 

Günlük tüketilen su miktarı 

Hiç içmem 3 2,1 

1 litrenin altında 29 20,7 

1-2 litre 90 64,3 

3 litre ve üzeri 18 12,9 

 

Günlük tüketilen çay miktarı 

Hiç içmem 1 0,7 

1-2 bardak 49 35,0 

3-4 bardak 58 41,4 

5 ve daha fazla 32 22,9 

 

Günlük tüketilen kahve miktarı 

Hiç içmem 8 5,7 

1-2 fincan 50 35,7 

3-4 fincan 65 46,4 

5 ve daha fazla 17 12,1 

Besin takviyesi kullanım durumu Evet 78 55,7 

Hayır 62 44,3 

 

Bir öğünü ortalama bitirme süresi 

(dakika) 

5 dakika ve daha az 5 3,6 

10 dakika 22 15,7 

15 dakika 53 37,9 

20 dakika 38 27,1 

30 dakika ve üzeri 22 15,7 

Günlük düzenli egzersiz yapma 

alışkanlığı 

Evet 53 37,9 

Hayır 87 62,1 

 

Egzersiz yapma sıklığı 

Haftada 1-2 kez 19 34,5 

Haftada 3-4 kez 24 43,6 

Haftada 5-6 kez 7 12,7 

Her gün 5 9,1 

 

Yapılan egzersizin süresi 

(dakika/gün) 

20-30 24 42,8 

45-60  26 46,4 

60 dakika ve üzeri 6 10,7 

 

Katılımcıların %20,7’sinin sigara içtiği ve en yüksek oranın (%43,8) günde 5-

10 adet sigara içen bireylerde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %55,7’si alkol 

kullanmakta ve bu kişiler arasında “her gün” alkol kullananlar (%62,8) en yüksek 

orana sahiptir. Günlük ortalama uyku saati dağılımı incelendiğinde 7 saat ve üzeri 

uyku uyuyanların oranı %63,6’dır.  
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Öğün sayısına bakıldığında, en yüksek oranı üç öğün beslenen bireylerin 

(%38,6) oluşturduğu görülmektedir. Öğün atlayanlar ve bazen atlayanların oranı 

%75,7 ve en çok atlanan öğünün %36,7 oranla “kuşluk” öğünü olduğu 

görülmektedir. Bireyler arasında besin takviyesi kullananların oranının %55,7 olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların %37,9’u düzenli egzersiz yaparken, %62,1’i düzenli 

egzersiz yapmamaktadır.  

 

Tablo 4.3. Bireylerin COVID-19 Korku Puanlarının Sınıflandırılması 

 

 

Katılımcıların COVID-19 Korkusu ölçeğinden aldıkları puanların 

sınıflandırılması Tablo 4.3.’te verilmiştir. Bu tabloya göre; katılımcıların aldıkları 

COVID-19 korku puanları 7-21 ve 22-35 olarak iki gruba ayrılmıştır. 7-21 arasında 

puan alanların oranının %82,8, 22-35 arasında puan alanların ise %17,1 oranında 

olduğu görülmektedir. Bu gruplandırmaya göre katılımcıların besin tüketim 

kayıtlarından alınan günlük toplam enerji, karbonhidrat, protein, yağ ve C vitamini 

oranları karşılaştırılmıştır (Tablo 4.23.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Korku 

Puanları 

 

n 
 

% 

7-21 

 

116 82,8 

22-35 24 17,1 
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Tablo 4.4. COVID-19’un Bireyler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 

 

           COVID-19 Salgının Etkileri n % 

Tanı alma durumu Evet 18 12,9 

Hayır 122 87,1 

Beslenme alışkanlıkları Olumsuz etkiledi 41 29,3 

Değişmedi 44 31,4 

Olumlu etkiledi 55 39,3 

İştah durumu Azaldı 15 10,7 

Değişmedi 62 44,3 

Arttı 63 45,0 

Ağırlık (kg) değişimi Azaldı 22 15,7 

Değişmedi 42 30,0 

Arttı 76 54,3 

Paketli gıda tüketiminde artış Evet 56 40,0 

Hayır 84 60,0 

Uyku düzeninde değişiklik Evet 79 56,4 

Hayır 61 43,6 

Öğün düzeninde değişiklik Evet 65 46,4 

Hayır 75 53,6 

Dışarıda yemek yeme durumu Evet 37 26,4 

Bazen 70 50,0 

Hayır 33 23,6 

Evet 140 100,0 

 

 

Katılımcılar arasında COVID-19 tanısı alanların oranı %12,9, salgının 

beslenme alışkanlıklarına olumsuz etkilerinin olduğunu belirtenlerin oranı %29,3’tür. 

İştah ve ağırlık değişimleri incelendiğinde; iştahının arttığını belirtenlerin oranı %45, 

ağırlıklarında artış olanların oranı %30’dur. Bu sürecin öğün düzenlerini olumsuz 

etkilediğini belirtenlerin oranının %46,4 olduğu görülürken katılımcıların 

%26,4’ünün ise dışarıda yemek yedikleri gözlenmiştir.  
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Tablo 4.5. COVID-19 Korkusu Ölçeği Sorularının Dağılımı 

 

 

COVID-19 Korkusu Ölçeğindeki 7 soruya verilen cevaplar Tablo 4.5’te 

verilmiştir. Bu sorulara “kesinlikle katılmıyorum” cevabını verenlerin oranları 

sırasıyla; %15,7 %14,3 %66,4 %29,3, %14,3, %65, %63’tür. “Katılmıyorum” 

cevabını verenlerin oranları sırasıyla; %14,3, %15,7, %24,3, %25, %15,7, %27, 

%23,6’dır. “ Kararsızım” cevabını verenlerin oranları sırasıyla; %20,7, %9,3, %5, 

%20, %13,6, %4,3, %5,7’dir. “Katılıyorum” cevabı verenlerin oranları sırasıyla; 

%38, %48, %1,4, %17, %46,4, %3, %5,7’dir. “Kesinlikle katılıyorum” cevabını 

verenlerin oranları ise sırasıyla; %11,4, %13, %3, %8,6, %10, %0,7, %2’dir. 

 Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

n % n % n % n % n % 

1.Covid-19’dan 

çok korkuyorum 

22 

 

15,7 20 14,3 29 20,7 53 38 16 11,4 

2.Covid-19’u 

düşünmek beni 

rahatsız ediyor 

20 14,3 22 15,7 13 9,3 67 48 18 13 

3.  Covid-19’u  

düşündüğümde 

ellerim soğuk 

soğuk terliyor 

93 66,4 34 24,3 7 5 2 1,4 4 3 

4.  Covid-19 

nedeniyle 

hayatımı 

kaybetmekten 

korkuyorum 

41 29,3 35 25 28 20 24 17 12 8,6 

5. Sosyal 

medyada  

Covid-19 ile 

ilgili hikayeleri 

ve haberleri 

gördüğümde 

gerilir veya 

endişelenirim 

20 14,3 22 15,7 19 13,6 65 46,4 14 10 

6.  Covid-19’a 

yakalanacağım 

korkusundan 

dolayı 

uyuyamıyorum 

91 65 38 27 6 4,3 4 3 1 0,7 

7.  Covid-19’a 

yakalanacağımı 

düşündüğümde 

kalbim hızla 

çarpmaya 

başlıyor 

88 63 33 23,6 8 5,7 8 5,7 3 2 
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Tablo 4.6. COVID-19 Korkusu Ölçeğinin Normallik Testi 

 

Normallik Testleri 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Test 

istatistiği 

n p Test 

istatistiği 

n p 

COVID-19 

Korkusu 

Ölçeği 

0,088 140 0,090 0,966 140 0,081 

 

Tablo 4.6.'da araştırmaya dahil edilen COVID-19 Korkusu ölçeğinin parametrik bir 

değişken olup olmadığının sınanması için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 

normallik testleri yapılmıştır. Analiz sonucunda p>0,05 olduğu görülmüştür. Buna 

bağlı olarak COVID-19 Korkusu ölçeğinin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

 

Tablo 4.7. COVID-19 Korkusu ile DEBQ ve DİA Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 

 

COVID-19 Korkusu Ölçeği  

r 

 

p 

Hollanda Yeme 

Davranışı Anketi 

(DEBQ) 

Duygusal Yeme 0,129 0,458 

Kısıtlayıcı Yeme -0,095 0,263 

Dışsal Yeme 0,035 0,685 

Duygusal İştah 

Anketi 

(DİA) 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Duygu 

0,063 0,457 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Duygu 

-0,008 0,921 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Olay 

0,009 0,920 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Olay 

-0,002 0,981 

Negatif Toplam 0,057 0,505 

Pozitif Toplam -0,007 0,939 

*Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. 

 

COVID-19 korkusu düzeyinin DEBQ (Hollanda Yeme Davranışı Anketi) ve 

duygusal iştah puanları ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla pearson korelasyon 

analizi yapılmış ve sonuçları verilmiştir. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre 

COVID-19 korkusunun DEBQ ve Duygusal İştah Anketi ile önemli düzeyde bir 

ilişkisi bulunamamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4.8. Katılımcıların BKİ’lerine göre COVID-19 Korkusu Ölçeği 

Ortalamalarının Karşılaştırılması  

 

BKİ n       Ort      ± SS f p 

 

COVID-19 

Korkusu 

Ölçeği 

Zayıf (BKİ<18,5) 6 14,33 5,46  

1,292 

 

0,278 

Normal 

(18,5<BKİ<25) 
101 16,40 5,71 

Şişman (BKİ>25) 33 17,84 5,91 

Toplam 140 16,66 5,77 

*Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. 

 

 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; COVID-19 Korkusu ölçeği 

ortalamalarının 6 zayıf bireyde 14,33±5,46, 101 normal kilolu bireylerde 16,40±5,71, 

33 şişman bireyde 15,36±4,65 ve tüm bireylerin toplamında ise 16,66±5,77 olduğu 

görülmüştür. Buna bağlı olarak COVID-19 korkusunun BKİ gruplarına göre önemli 

düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). 
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Tablo 4.9. BKİ ile DEBQ ve DİA Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 

BKİ r p 

 

 

Hollanda Yeme 

Davranışı Anketi 

Duygusal Yeme 0,192 0,023 

Kısıtlayıcı Yeme 0,107 0,208 

Dışsal Yeme -0,122 0,152 

 

 

 

Duygusal İştah 

Anketi 

 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Duygu 

0,176 0,039 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Duygu 

-0,133 0,118 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Olay 

0,231 0,006 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Olay 

-0,073 0,394 

Negatif Toplam 0,198 0,019 

Pozitif Toplam -0,118 0,167 

*Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. 

 

BKİ ile DEBQ ve duygusal iştah puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 4.9.’da verilmiştir. 

Buna göre BKİ, Duygusal Yeme alt boyutu ile %19,2 düzeyinde pozitif yönlü, 

Duygusal Yemek Yeme Negatif Duygu alt boyutu ile %17,6 düzeyinde pozitif yönlü, 

Duygusal Yemek Yeme Negatif Olay alt boyutu ile %23,1 düzeyinde pozitif yönlü, 

Duygusal Yemek Yeme Pozitif Olay ile %19,8 düzeyinde pozitif yönlü önemli ilişki 

bulunmaktadır (p<0,05).  
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Tablo 4.10. Yaş grupları ile DEBQ ve DİA Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 

Yaş Grupları n Ort       ± SS f p 

 

COVID-19 

Korkusu 

Ölçeği 

18-25 28 17,14 6,47 0,416 0,797 

26-35 55 16,80 5,76 

36-45 36 16,14 5,48 

46-55 13 15,46 4,05 

56-65 8 18,25 7,55 

 

Duygusal 

Yeme 

18-25 28 35,75 13,99 1,554 0,190 

26-35 55 30,60 14,91 

36-45 36 34,28 16,94 

46-55 13 30,54 12,16 

56-65 8 22,88 11,10 

 

Kısıtlayıcı 

Yeme 

18-25 28 25,11 8,59 2,818 0,028 

26-35 55 28,11 7,63 

36-45 36 31,50 7,95 

46-55 13 28,46 6,58 

56-65 8 30,13 5,72 

 

Dışsal Yeme 

18-25 28 32,04 6,57 1,264 0,287 

26-35 55 29,69 6,17 

36-45 36 29,22 7,38 

46-55 13 29,85 4,43 

56-65 8 27,00 7,07 
*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. 
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Tablo 4.10. Yaş grupları ile DEBQ ve DİA Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

(devam) 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeği, DEBQ ve DİA’nın yaş gruplarına göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için 

yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4.10.’da verilmiştir. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeğinden alınan puanlar 

sırasıyla; 18-25 grubunda 17,14±6,47, 26-35 yaş grubunda 16,80±5,76, 36-45 yaş 

grubunda 16,14±5,48, 46-55 yaş grubunda 15,46±4,05, 56-65 yaş grubunda ise 

18,25±7,55’tir. Katılımcıların toplam aldıkları ortalama puan ise 16,66±5,77’dir. Bu 

bilgiler doğrultusunda COVID-19 Korkusu ölçeği yaş gruplarına göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  

 n        Ort       ± SS f p 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Negatif 

Duygu 

18-25 28 36,50 13,15 2,055 0,090 

26-35 55 35,07 18,15 

36-45 36 37,31 17,92 

46-55 13 33,08 18,42 

56-65 8 19,00 10,57 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Pozitif Duygu 

18-25 28 26,04 9,69 1,516 0,201 

26-35 55 23,91 11,20 

36-45 36 23,19 10,75 

46-55 13 23,23 9,08 

56-65 8 15,75 9,44 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Negatif Olay 

18-25 28 15,75 7,60 2,149 0,078 

26-35 55 14,84 8,49 

36-45 36 16,44 10,17 

46-55 13 13,77 8,56 

56-65 8 6,88 3,04 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Pozitif Olay 

18-25 28 14,36 5,63 0,994 0,413 

26-35 55 12,44 5,78 

36-45 36 12,78 6,08 

46-55 13 12,00 4,98 

56-65 8 10,25 6,90 

Negatif 

Toplam 

18-25 28 45,64 17,42 2,148 0,078 

26-35 55 43,49 22,36 

36-45 36 46,42 23,93 

46-55 13 42,23 23,26 

56-65 8 22,50 10,80 

Pozitif 

Toplam 

18-25 28 40,39 14,61 1,393 0,240 

26-35 55 36,35 16,07 

36-45 36 35,97 15,96 

46-55 13 35,23 13,45 

56-65 8 26,00 14,98 
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DEBQ ölçeğinin alt boyutlarına bakıldığında, kısıtlayıcı yeme düzeyi yaş 

gruplarına göre önemli düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan TUKEY 

testi sonuçlarına göre; 36-45 yaş grubu arasındaki kişilerin kısıtlayıcı yeme düzeyleri 

18-25 yaş grubu arasındaki kişilerden önemli derecede daha yüksektir. Diğer gruplar 

arasında önemli düzeyde bir farklılık bulunmamaktadır. Duygusal İştah Anketi’nin 

alt boyutlarının ise yaş gruplarına göre önemli ölçüde bir farklılık göstermediği 

görülmektedir (p>0,05). Diğer bir ifade ile farklı yaş gruplarının Duygusal İştah 

Anketi alt boyutları düzeyi aynı seviyededir denilebilir.  
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Tablo 4.11. Medeni Durum ile COVID-19 Korkusu Ölçeği Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 

 

  n        Ort      ± SS f p 

COVID-19 

Korkusu Ölçeği 

Evli 49 16,80 6,04 0,392 0,677 

Bekâr 77 16,81 5,81 

Boşanmış/dul 14 15,36 4,65 

Duygusal Yeme Evli 49 31,12 14,40 0,252 0,778 

Bekâr 77 32,95 15,72 

Boşanmış/dul 14 31,14 13,84 

Kısıtlayıcı Yeme Evli 49 31,06 7,72 6,027 0,003 

Bekâr 77 26,49 7,97 

Boşanmış/dul 14 30,86 5,36 

Dışsal Yeme Evli 49 27,86 6,52 3,879 0,063 

Bekâr 77 31,08 6,29 

Boşanmış/dul 14 30,57 6,58 

Total 140 29,90 6,53 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif 

Duygu 

Evli 49 33,00 17,53 0,566 0,569 

Bekâr 77 36,22 17,27 

Boşanmış/dul 14 33,57 15,54 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif 

Duygu 

Evli 49 22,92 9,99 2,090 0,128 

Bekâr 77 24,92 10,63 

Boşanmış/dul 14 18,93 11,71 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif 

Olay 

Evli 49 13,55 8,50 1,487 0,230 

Bekâr 77 16,03 9,29 

Boşanmış/dul 14 13,21 5,58 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif 

Olay 

Evli 49 12,43 5,46 0,544 0,582 

Bekâr 77 13,16 5,96 

Boşanmış/dul 14 11,57 6,54 

Negatif Toplam Evli 49 40,96 22,44 0,769 0,466 

Bekâr 77 45,43 22,23 

Boşanmış/dul 14 40,36 17,67 

Pozitif Toplam Evli 49 35,35 14,48 1,577 0,210 

Bekâr 77 38,08 15,83 

Boşanmış/dul 14 30,50 17,18 
*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeği, DEBQ ve DİA ortalamalarının medeni durum ile 

ilişkisinin belirlenebilmesi için yapılan tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bu 

sonuçlara göre; COVID-19 korkusunun medeni duruma göre önemli düzeyde bir 

farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır (p>0,05). Ancak, DEBQ ölçeğinin alt 

boyutlarından kısıtlayıcı yeme düzeyinin yaş gruplarına göre önemli düzeyde 

farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek için yapılan TUKEY testine göre; evli olanların 

kısıtlayıcı yeme düzeyi bekâr olanlardan önemli derecede daha yüksektir. DİA 

puanları ile medeni durum arasında bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).  
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Tablo 4.12. Ölçeklerin Tanı Konulmuş Hastalık Durumuna Göre Değişimi 

 

  n        Ort      ± SS t p 

COVID-19 Korkusu 

Ölçeği 

Hayır 101 16,66 5,55 0,000 0,984 

Evet 39 16,64 6,36 

Duygusal Yeme Hayır 101 31,52 14,73 0,584 0,446 

Evet 39 33,69 15,84 

Kısıtlayıcı Yeme Hayır 101 28,54 8,24 0,001 0,970 

Evet 39 28,49 7,21 

Dışsal Yeme Hayır 101 29,90 6,38 0,000 0,998 

Evet 39 29,90 6,99 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Duygu 

Hayır 101 34,40 16,70 0,229 0,633 

Evet 39 35,95 18,45 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Duygu 

Hayır 101 23,68 10,78 0,012 0,912 

Evet 39 23,46 10,27 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Olay 

Hayır 101 14,58 8,02 0,408 0,524 

Evet 39 15,64 10,51 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Olay 

Hayır 101 12,76 5,78 0,004 0,949 

Evet 39 12,69 6,02 

Negatif Toplam Hayır 101 42,72 20,94 0,303 0,583 

Evet 39 45,00 24,35 

Pozitif Toplam Hayır 101 36,45 15,74 0,010 0,921 

Evet 39 36,15 15,33 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin tanı konulmuş hastalık durumuna göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için 

yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4.12.’de verilmiştir. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeği, DEBQ ve Duygusal 

İştah Anketi alt boyutları ile tanı konulmuş hastalık olma durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Diğer bir ifade ile tanı konulmuş 

bir hastalığı olan ve olmayan kişilerin COVID-19 korku düzeyleri, duygusal yeme 

davranışları ve iştah düzeyleri aynı seviyededir. 
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Tablo 4.13. Ölçeklerin Sigara İçme Durumuna Göre Değişimi 

 

  n        Ort      ± SS   f p 

COVID-19 

Korkusu 

Ölçeği 

Hayır, hiç içmedim 81 17,17 5,90 0,772 0,464 

Bıraktım 30 16,03 5,63 

Evet içiyorum 29 15,86 5,57 

Duygusal 

Yeme 

Hayır, hiç içmedim 81 31,93 15,35 0,023 0,977 

Bıraktım 30 32,20 14,64 

Evet içiyorum 29 32,62 14,97 

Kısıtlayıcı 

Yeme 

Hayır, hiç içmedim 81 27,70 8,26 1,083 0,341 

Bıraktım 30 29,97 6,92 

Evet içiyorum 29 29,34 7,97 

Dışsal Yeme Hayır, hiç içmedim 81 29,86 6,57 0,476 0,623 

Bıraktım 30 29,13 6,36 

Evet içiyorum 29 30,79 6,70 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Negatif 

Duygu 

Hayır, hiç içmedim 81 34,44 17,10 0,201 0,818 

Bıraktım 30 34,13 15,41 

Evet içiyorum 29 36,62 19,36 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Pozitif Duygu 

Hayır, hiç içmedim 81 23,88 10,53 0,562 0,571 

Bıraktım 30 21,90 10,42 

Evet içiyorum 29 24,69 11,17 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Negatif Olay 

Hayır, hiç içmedim 81 15,21 9,23 0,144 0,866 

Bıraktım 30 14,57 8,03 

Evet içiyorum 29 14,28 8,35 

Duygusal 

Yemek Yeme 

Pozitif Olay 

Hayır, hiç içmedim 81 12,60 5,60 1,922 0,150 

Bıraktım 30 11,50 5,57 

Evet içiyorum 29 14,41 6,50 

Negatif 

Toplam 

Hayır, hiç içmedim 81 43,43 22,40 0,028 0,972 

Bıraktım 30 42,60 19,66 

Evet içiyorum 29 43,93 23,25 

Pozitif 

Toplam 

Hayır, hiç içmedim 81 36,48 15,34 0,995 0,373 

Bıraktım 30 33,40 15,09 

Evet içiyorum 29 39,10 16,69 

*Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin sigara içme durumuna göre ortalamaları ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Tablo 4.13.’de verilmiştir. Tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeği sigara içme durumuna göre önemli 

düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). DEBQ ve Duygusal İştah Anketi ile 

sigara içme durumu arasında da önemli bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).  
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Tablo 4.14. Ölçeklerin Alkol Kullanma Durumuna Göre Değişimi 

 

  n        Ort     ± SS t p 

COVID-19 Korkusu 

Ölçeği 

Hayır 62 17,39 6,11 1,793 0,183 

Evet 78 16,08 5,45 

Duygusal Yeme Hayır 62 32,26 15,43 0,008 0,928 

Evet 78 32,03 14,78 

Kısıtlayıcı Yeme Hayır 62 28,58 7,24 0,005 0,945 

Evet 78 28,49 8,50 

Dışsal Yeme Hayır 62 29,02 6,39 2,054 0,154 

Evet 78 30,60 6,59 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Duygu 

Hayır 62 34,24 16,70 0,129 0,720 

Evet 78 35,29 17,60 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Duygu 

Hayır 62 22,66 10,08 0,912 0,341 

Evet 78 24,38 11,01 

Duygusal Yemek Yeme 

Negatif Olay 

Hayır 62 14,03 8,70 1,040 0,310 

Evet 78 15,55 8,80 

Duygusal Yemek Yeme 

Pozitif Olay 

Hayır 62 11,90 5,36 2,332 0,129 

Evet 78 13,41 6,12 

Negatif Toplam Hayır 62 42,56 21,50 0,145 0,704 

Evet 78 43,99 22,28 

Pozitif Toplam Hayır 62 34,56 14,74 1,492 0,224 

Evet 78 37,79 16,15 

  *Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin alkol kullanma durumuna göre ortalamaları ve 

bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için yapılan 

bağımsız gruplarda t testi sonuçları verilmiştir. Bağımsız gruplarda t testi sonuçlarına 

göre COVID-19 Korkusu ölçeği, DEBQ ve Duygusal İştah Anketi sigara içme 

durumuna göre önemli düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). Diğer bir ifade 

ile alkol içen ve içmeyen gruplarındaki kişilerin COVID-19 korkusu, duygusal yeme 

davranışları ve iştah düzeyleri düzeyi aynı seviyededir.  
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Tablo 4.15. Ölçeklerin Günlük Uyku Süresine Göre Değişimi 

 

  n      Ort   ± SS t p 

COVID-19 Korkusu 

Ölçeği 

7 saatten daha az 51 15,76 5,24 1,934 0,167 

7 saat ve üzerine 89 17,17 6,02 

Duygusal Yeme 7 saatten daha az 51 32,73 16,44 0,126 0,723 

7 saat ve üzerine 89 31,79 14,23 

Kısıtlayıcı Yeme 7 saatten daha az 51 28,16 8,17 0,175 0,677 

7 saat ve üzerine 89 28,74 7,85 

Dışsal Yeme 7 saatten daha az 51 30,27 7,18 0,263 0,609 

7 saat ve üzerine 89 29,69 6,16 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Duygu 

7 saatten daha az 51 36,94 19,20 1,219 0,271 

7 saat ve üzerine 89 33,62 15,85 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Duygu 

7 saatten daha az 51 23,06 10,81 0,225 0,636 

7 saat ve üzerine 89 23,94 10,53 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Olay 

7 saatten daha az 51 16,35 10,21 2,295 0,132 

7 saat ve üzerine 89 14,03 7,74 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Olay 

7 saatten daha az 51 12,88 6,43 0,046 0,831 

7 saat ve üzerine 89 12,66 5,49 

Negatif Toplam 7 saatten daha az 51 46,29 25,02 1,451 0,230 

7 saat ve üzerine 89 41,67 19,80 

Pozitif Toplam 7 saatten daha az 51 35,94 16,49 0,059 0,809 

7 saat ve üzerine 89 36,61 15,11 

*Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin günlük uyku süresine göre ortalamaları ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız 

gruplarda t testi sonuçları Tablo 4.15.’de verilmiştir. Bağımsız gruplarda t testi 

sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeği günlük uyku süresine göre önemli 

düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). DEBQ ve Duygusal İştah Anketi de 

günlük uyku süresine göre önemli ölçüde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  
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Tablo 4.16. COVID-19 Sürecinde Kullanılan Besin Takviyelerinin Dağılımı 

 

Kullanılan Besin Takviyeleri n % 

Multivitamin 24 31 

C Vitamini 29 37 

Probiyotik 12 15 

Çinko 7 09 

Magnezyum 9 12 

Omega 3 11 14 

Selenyum 3 04 

B 12 Vitamini 5 06 

D Vitamini 28 36 

Demir 1 01 

Koenzim Q10 2 03 

E Vitamini 1 01 

Propolis 5 06 

Kalsiyum 3 04 

Kollajen 6 08 

Çörekotu Yağı 1 01 

 

Çalışmaya katılan 140 bireyden 78 kişinin COVID-19 sürecinde besin 

takviyesi kullandığı bilinmektedir. Besin takviyesi kullananlar içerisinden %31'i 

Multivitamin, %37'si C vitamini, %15'i Probiyotik, %9'u Çinko, %12'si Magnezyum, 

%14'ü Omega 3, %4'ü Selenyum, %6'sı B12 vitamini, %36'sı D Vitamini, %1'i 

Demir, %3'ü Koenzim Q10, %1'i E vitamini, %6'sı Propolis, %4'ü Kalsiyum, %8'i 

Kollajen %1'i Çörekotu Yağı kullanmaktadır. 
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Tablo 4.17. Ölçeklerin Besin Takviyesi Alma Durumuna Göre Değişimi 

 

  n        Ort      ± SS t p 

COVID-19 Korkusu Evet 78 16,24 5,25 0,905 0,343 

Hayır 62 17,18 6,37 

Duygusal Yeme Evet 78 32,18 15,80 0,002 0,964 

Hayır 62 32,06 14,11 

Kısıtlayıcı Yeme Evet 78 29,54 8,13 2,886 0,092 

Hayır 62 27,26 7,57 

Dışsal Yeme Evet 78 29,21 6,60 2,009 0,159 

Hayır 62 30,77 6,38 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Duygu 

Evet 78 33,33 17,24 1,342 0,249 

Hayır 62 36,71 17,00 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Duygu 

Evet 78 22,08 10,09 3,811 0,053 

Hayır 62 25,56 10,99 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Olay 

Evet 78 14,59 9,29 0,190 0,663 

Hayır 62 15,24 8,10 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Olay 

Evet 78 11,62 5,42 6,871 0,060 

Hayır 62 14,16 6,05 

Negatif Toplam Evet 78 41,87 22,53 0,811 0,369 

Hayır 62 45,23 21,05 

Pozitif Toplam Evet 78 33,69 14,65 5,348 0,052 

Hayır 62 39,73 16,15 

*Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin besin takviyesi kullanma durumuna göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için 

yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları Tablo 4.17.’de verilmiştir. Bağımsız 

gruplarda t testi sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeği besin takviyesi 

kullanma durumuna göre önemli düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

DEBQ ve Duygusal İştah Anketi’nin besin takviyesi kullanma durumuna göre 

önemli ölçüde bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır (p>0,05).  
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Tablo 4.18. COVID-19 Korkusu Ölçeği ile Günlük Egzersiz Yapma Durumunun 

Değerlendirilmesi 

 

  n          Ort         ± SS f p 

 

 

COVID-19 

Korkusu 

Evet 53 15,49 5,70 3,554 0,062 

Hayır 87 17,37 5,72 

Toplam 140 16,66 5,77 

 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin günlük egzersiz yapma durumuna göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için 

yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları Tablo 4.18.’de verilmiştir. Bu sonuçlara 

göre, COVID-19 Korkusu ölçeği günlük egzersiz yapma durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  

 

Tablo 4.19. DEBQ ile Günlük Egzersiz Yapma Durumunun Değerlendirilmesi 

 

  n Ort ±      SS f p 

Duygusal 

Yeme 

Evet 53 30,96 15,45 0,512 0,475 

Hayır 87 32,84 14,80 

Kısıtlayıcı 

Yeme 

Evet 53 30,36 8,76 4,646 0,033 

Hayır 87 27,41 7,23 

Dışsal Yeme Evet 53 28,57 7,26 3,627 0,059 

Hayır 87 30,71 5,94 

*Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

 

Bağımsız gruplarda t testi sonuçlarına göre kısıtlayıcı yeme alt boyutu günlük 

egzersiz yapma durumuna göre önemli düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), diğer 

alt boyutlar herhangi bir farklılık göstermemektedir. Günlük düzenli egzersiz 

yapanların kısıtlayıcı yeme düzeyi günlük egzersiz yapmayanlardan önemli derecede 

daha yüksektir.  
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Tablo 4.20. DİA ile Egzersiz Yapma Durumunun Değerlendirilmesi 

 

  n      Ort    ± SS f p 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Duygu 

Evet 53 32,77 17,95 1,226 0,270 

Hayır 87 36,08 16,63 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Duygu 

Evet 53 20,81 9,92 6,213 0,014 

Hayır 87 25,33 10,70 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif Olay 

Evet 53 14,68 8,85 0,044 0,834 

Hayır 87 15,00 8,75 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Olay 

Evet 53 11,53 5,10 3,778 0,054 

Hayır 87 13,48 6,14 

Negatif Toplam Evet 53 41,19 23,08 0,837 0,362 

Hayır 87 44,68 21,14 

Pozitif Toplam Evet 53 32,34 13,99 5,898 0,016 

Hayır 87 38,82 16,05 

*Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

Duygusal İştah Anketi’nin günlük egzersiz yapma durumuna göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli düzeyde olup olmadığının 

tespiti için yapılan t testi sonuçları Tablo 4.20.’de verilmiştir. Buna göre Duygusal 

Yemek Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam alt boyutları düzenli egzersiz yapma 

durumuna göre önemli düzeyde bir farklılık gösterirken, diğer alt boyutlar herhangi 

bir farklılık göstermemektedir. Düzenli egzersiz yapmayanların Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam düzeyi düzenli egzersiz yapanlardan önemli 

derecede yüksektir.  
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Tablo 4.21. Ölçeklerin COVID-19 Tanısı Alma Durumuna Göre Değişimi 

 

  n 
 

       Ort    ±     
 

 SS f p 

COVID-19 

Korkusu 

Evet 18 18,22 5,85 1,527 0,219 

Hayır 122 16,43 5,74 

Duygusal Yeme Evet 18 29,00 13,54 0,896 0,346 

Hayır 122 32,59 15,22 

Kısıtlayıcı Yeme Evet 18 29,22 8,50 0,157 0,693 

Hayır 122 28,43 7,89 

Dışsal Yeme Evet 18 27,94 5,53 1,864 0,174 

Hayır 122 30,19 6,64 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif 

Duygu 

Evet 18 36,00 15,55 0,096 0,757 

Hayır 122 34,66 17,43 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif 

Duygu 

Evet 18 21,00 9,52 1,264 0,263 

Hayır 122 24,01 10,74 

Duygusal Yemek 

Yeme Negatif 

Olay 

Evet 18 14,11 7,19 0,158 0,692 

Hayır 122 14,99 8,98 

Duygusal Yemek 

Yeme Pozitif 

Olay 

Evet 18 10,78 4,22 2,372 0,126 

Hayır 122 13,03 5,99 

Negatif Toplam Evet 18 44,33 19,38 0,041 0,840 

Hayır 122 43,21 22,29 

Pozitif Toplam Evet 18 31,78 12,74 1,802 0,182 

Hayır 122 37,04 15,88 
*Bağımsız gruplarda Student’s t testi kullanıldı. 

 

 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin COVID-19 tanısı alma durumuna göre 

ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için 

yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları Tablo 4.21.’de verilmiştir. Bağımsız 

gruplarda t testi sonuçlarına göre COVID-19 Korkusu ölçeği ile COVID-19 tanısı 

alma durumu arasında önemli düzeyde bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). DEBQ 

ve Duygusal İştah Anketi’nin de COVID-19 tanısı alma durumuna göre ortalamaları 

ve bu ortalamalar arasındaki farkın önemli olup olmadığının tespiti için yapılan 

bağımsız gruplarda t testi sonuçlarında da önemli düzeyde bir farklılık 

görülmemektedir (p>0,05). Diğer bir ifade ile COVID-19 tanısı alan ve almayanların 

COVID-19 korkuları, duygusal yeme davranışları ve iştah düzeyi aynı seviyededir. 
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Tablo 4.22. Bireylerin COVID-19 Sürecinde Besin Tüketim Sıklıklarının Dağılımı 

  Her gün Haftada 1-2 

gün 

15 günde bir Ayda bir kez Hiç 

tüketmem 

n % n % n % n % n % 

Süt 21 15,0 48 34,3 27 19,3 31 22,1 13 9,3 

Peynir 110 78,6 24 17,1 4 2,9 1 0,7 1 0,7 

Yoğurt 79 56,4 54 38,6 4 2,9 1 0,7 2 1,4 

Kırmızı et 12 8,6 97 69,3 20 14,3 9 6,4 2 1,4 

Tavuk 3 2,1 99 70,7 20 14,3 6 4,3 12 8,6 

Balık 1 0,7 70 50,0 35 25,0 27 19,3 7 5,0 

Sakatat 0 0,0 7 5,0 15 10,7 43 30,7 75 53,6 

Yumurta 88 62,9 34 24,3 10 7,1 2 1,4 6 4,3 

Kurubaklagil 10 7,1 78 55,7 42 30,0 8 5,7 2 1,4 

Yağlı tohumlar  41 29,3 71 50,7 21 15,0 6 4,3 1 0,7 

Yeşil Yapraklı 

Sebzeler 

77 55,0 53 37,9 8 5,7 0 0,0 2 1,4 

Patates 12 8,6 79 56,4 33 23,6 12 8,6 4 2,9 

Domates 81 57,9 45 32,1 10 7,1 1 0,7 3 2,1 

Meyveler 72 51,4 56 40,0 7 5,0 2 1,4 3 2,1 

Ekmek 82 58,6 31 22,1 10 7,1 5 3,6 12 8,6 

Pide, pizza 0 0,0 16 11,4 49 35,0 50 35,7 25 17,9 

Pirinç pilavı 0 0,0 56 40,0 37 26,4 25 17,9 22 15,7 

Bulgur pilavı 2 1,4 60 42,9 47 33,6 23 16,4 8 5,7 

Mısır 1 0,7 12 8,6 29 20,7 53 37,9 45 32,1 

Makarna 2 1,4 40 28,6 48 34,3 28 20,0 22 15,7 

Bisküvi 5 3,6 35 25,0 29 20,7 38 27,1 33 23,6 

Çikolata, gofret 21 15,0 53 37,9 30 21,4 21 15,0 15 10,7 

Reçel 21 15,0 32 22,9 26 18,6 31 22,1 30 21,4 

Bal 24 17,1 39 27,9 23 16,4 29 20,7 25 17,9 

Pekmez 9 6,4 29 20,7 29 20,7 25 17,9 48 34,3 

Hamur tatlıları 2 1,4 26 18,6 28 20,0 52 37,1 32 22,9 

Sütlü tatlılar 1 0,7 36 25,7 52 37,1 35 25,0 16 11,4 

Meyveli tatlılar 2 1,4 28 20,0 41 29,3 39 27,9 30 21,4 

Kola 6 4,3 23 16,4 13 9,3 18 12,9 80 57,1 

Meyve suyu 2 1,4 15 10,7 18 12,9 25 17,9 80 57,1 

Çay 113 80,7 19 13,6 4 2,9 0 0,0 4 2,9 

Fast food 2 1,4 15 10,7 32 22,9 52 37,1 39 27,9 

 

Katılımcıların COVID-19 sürecindeki besin tüketim sıklıkları Tablo 4.22.’de 

görülmektedir. Bu tabloya göre her gün tüketilen besinler sırasıyla en çok (%); çay 

(80,7), peynir (78,6), yumurta (62,9), Yeşil Yapraklı Sebzeler (55), yoğurt (56,4), domates 

(57,9), ekmek (58,6)’tir. Haftada 1-2 gün tüketilen besinler sırasıyla en çok; tavuk (70,7), 
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kırmızı et (69,3), kurubaklagil (55,7), balık (50),  yağlı tohumlar (50,7), patates (56,4)’tür. 15 

günde 1 tüketilen besinler sırasıyla en çok (%); sütlü tatlılar (37,1), pide, pizza (35), makarna 

(34,3), bulgur pilavı (33,6)’dır. Ayda bir tüketilen besinler sırasıyla en çok (%); mısır (37,9), 

fast food (37,1), hamur tatlıları (37,1), pide, pizza (35,7), sakatat (30,7)’dir. Hiç tüketilmeyen 

besinler sırasıyla en çok (%); kola ve meyse suyu (57,1), sakatat (%53,6)’dır. 

 

Tablo 4.23. COVID-19 Korku Ölçeği Puanlarına göre Bireylerin Günlük Enerji, 

Karbonhidrat, Protein ve C Vitamini Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 

 

COVID-19 Korku    

Puanları 

n 
 

Ort      ±    SS f p 

Karbonhidrat (gr) 7-21 116 97,50        42,37 0,009 0,991 

22-35 24 96           50,90   

Toplam Enerji 

(kcal) 

7-21 116 1215        320,20 0,140 0,869 

22-35 24 1183        304,24 

Protein (gr) 7-21 116 97,40       59,60 0,328 0,721 

22-35 24 96,40        56,85 

Yağ (gr) 7-21 116 64,03        28,83 1,823 0,165 

22-35 24 58,95          9,74 

C vitamini (mg) 7-21 116 121,92       53,94 0,009 0,991 

22-35 24 123,35       53,80 

 

COVID-19 korku puanlarına göre katılımcıların günlük enerji, karbonhidrat, 

protein, yağ ve C vitamini tüketimleri Tablo 4.23.’te gösterilmiştir. Katılımcıların 

COVID-19 korku puanları 7-21, 22-35 arasında gruplandırılmıştır. Bu gruplara göre 

günlük karbonhidrat tüketimleri (gr) sırasıyla 97,50 ve 96’dır. Günlük alınan toplam 

enerjileri (kcal) sırasıyla; 1215 ve 1183’tür. Günlük protein tüketimleri (gr) sırasıyla 

97,4 ve 96,40’tür. Günlük yağ tüketimleri (gr) sırasıyla 63,03 ve 58,95’tir. Günlük C 

vitamini tüketimlerinin (mg) ise sırasıyla 121,92 ve 123,35 olduğu görülmektedir. 
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5. TARTIŞMA 
 

COVID-19 Korkusu Ölçeğindeki 7 maddenin dağılımı incelendiğinde 

katılıyorum cevabının verildiği en yüksek oranların sırasıyla %38 oranla 

“koronavirüsten çok korkuyorum”,  %48 oranla “koronavirüsü düşünmek beni 

rahatsız ediyor”, %46,4 oranla ise “sosyal medyada koronavirüsle ilgili hikayeleri ve 

haberleri gördüğümde gerilir veya endişelenirim” sorularının olduğu görülmektedir. 

Kesinlikle katılmıyorum/katılmıyorum cevabının verildiği en yüksek oranların ise 

%66,4 oranla “koronavirüsü düşündüğümde ellerim soğuk soğuk terliyor”, %65 

oranla “koronavirüse yakalanacağım korkusundan dolayı uyuyamıyorum”, %63 

oranla “koronavirüse yakalanacağımı düşündüğümde kalbim hızla çarpmaya 

başlıyor” sorularının olduğu görülmüştür (Tablo 4.5.). 

 

Vallis ve Glazer (2021) tarafından yapılan bir çalışmada katılımcılara 

uygulanan COVID-19 Korkusu ölçeğindeki en yüksek oranın %65,2 oranıyla 

“koronavirüsten çok korkuyorum”, %38.2 oranıyla “COVID-19 hakkında düşünmek 

beni rahatsız ediyor”, %32,2 oranıyla ise “COVID-19 ile ilgili sosyal medyadaki 

hikayeleri ve haberleri gördüğümde gerilir veya endişelenirim” maddelerine 

katılıyorum diyen bireylerden oluştuğu gözlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, 

literatürdeki oranlarla bu çalışmadaki oranların benzerlik gösterdiği ve katılıyorum 

cevaplarının en yüksek oranda olduğu maddelerin de aynı olduğu görülmektedir. 

 

COVID-19 salgını kısa bir zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almayı 

başarmıştır. Bu salgın, ortaya çıkardığı fiziksel problemlerin yanı sıra dayanılması 

güç bir psikolojik baskı haline gelerek duygu durum bozukluklarına da neden 

olmuştur  (Xiao, 2020). Ahorsu ve arkadaşları (2020) COVID-19 pandemi sürecinin 

bireylerde yaygın olarak korku ve kaygıya sebep olduğunu savunmuşlardır. Pandemi 

sürecinde sürekli duyulan ve izlenen salgın haberlerinin stres düzeylerinin 

artmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan korku ve 

endişe duygularının da duygusal yeme davranışlarına zemin hazırladığı belirtilmiştir. 

Eskici (2020) tarafından negatif ruh hali ile besin tüketimindeki artış arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada stres gibi olumsuz duygu durumlarının olumlu 

duygu durumlarına göre besin alımını daha fazla artırdığı saptanmıştır.  
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Naja ve arkadaşları da (2020) COVID-19 salgını sırasında beslenme 

düzenlerindeki değişikliklerin korkudan kaynaklanıyor olabileceğini belirtmişlerdir. 

Kartal ve Kaygısız’ın (2020) çalışmasında pandemi sürecinde yaşanılan korku ve 

belirsizliğe bağlı olarak bireylerin duygusal açlık düzeylerinde artışların olduğu 

saptanmıştır.  Duygusal yeme davranışlarında sürekli açlık isteği ve ardından 

atıştırma davranışlarının olduğu gözlenmiştir. Besin alımı sonrasında kişinin kısa 

süreli bir rahatlama hissi yaşadığı, ancak bu rahatlama hissi sonlandıktan sonra 

tekrardan olumsuz duygulara kapıldığı gözlenmiştir. Muscogiuri ve arkadaşları 

(2020) ise COVID-19 sürecinde insanların yemek yiyerek kendilerini rahatlattığı ve 

duygusal yemenin artmasıyla normalden daha fazla yediklerini belirtmişlerdir. 

 

Duman (2020) tarafından yapılan bir araştırmada üniversite öğrencilerinin 

aldıkları COVID-19 korkusu puanlarının ortalamaları 16,87±6,69’dur. Bu sonuçlar 

çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda COVID-19 korkusu 

ölçeğindeki puanlamaya göre bireylerin korku düzeylerinin ortalama 16,66±5,77 

olduğu görülmüştür (Tablo 4.8.). Bu ölçekten 7-35 aralığında puan alınabileceğinden 

katılımcıların “orta” düzeyde COVID-19 korkularının olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

COVID-19 Korkusu ölçeğinin DEBQ ve Duygusal İştah Anketi ile önemli düzeyde 

bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4.7.).  

 

Bu çalışmaya göre 18-65 yaş arasındaki 140 bireyin yaş grupları ile COVID-

19 Korkusu ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında, aralarında önemli düzeyde 

bir farklılığın olmadığı görülmektedir (p>0,05). Diğer bir ifade ile farklı yaş 

gruplarındaki kişilerin COVID-19 korkusu düzeylerinin aynı seviyede olduğu 

görülmüş ve çalışmamızın bu yönü benzer literatür sonuçlarını da desteklemektedir 

(Tablo 4.10.).  

 

Çiftçi ve Demir (2020) de yaptıkları çalışmada yaş gruplarına göre 

hesaplanan COVID-19 Korkusu ölçeği ortalama puanları arasında önemli düzeyde 

bir ilişkinin olmadığını saptamışlardır (p>0,05). Ayrıca, Ahorsu ve arkadaşlarının 

(2020) bireylerin yaş grupları ve COVID-19 korkuları arasında önemli bir farkın 

olmadığı sonucuna varması da çalışmamızı destekleyici yöndedir.  
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Bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak; Özşahin ve Aksoy’un (2021) 

yaptığı başka bir çalışmada yaş ortalamaları incelenen bireyler arasında 27 yaş ve 

üzeri olanların COVID-19 korku düzeylerinin 18-20 yaş grubundaki bireylerden 

önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Gencer’in (2020) 

yaptığı çalışmada da COVID-19 korkusunun en fazla 15-20 yaş arasındaki bireylerde 

olduğu gözlenmiştir. Bitan ve arkadaşları (2020) ise COVID-19 korkusunun en çok 

yaşlı bireylerde görüldüğünü tespit etmişlerdir. 

 

Duygusal yeme davranışları ile bireylerin yaş grupları arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, Kaya’nın (2016) çalışmasında bireylerin duygusal yeme, kısıtlayıcı 

yeme ve dışsal yeme düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılığın 

olmadığı sonucuna varılmıştır (p>0,05). Bu çalışmada ise ölçek alt boyutlarında yer 

alan “kısıtlayıcı yeme” düzeyinin yaş gruplarına göre önemli düzeyde bir farklılık 

gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Sonuç olarak, 36-45 yaş grubu arasındaki 

bireylerin kısıtlayıcı yeme düzeylerinin, 18-25 yaş grubu arasındaki bireylerden 

önemli derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4.10.). Ancak, duygusal 

yeme ve dışsal yeme düzeyleri ile yaş grupları arasında istatistiksel açıdan önemli bir 

farkın olmaması literatürdeki çalışmayı destekler nitekliktedir.  

 

Çiftçi ve Demir (2020)  yaptıkları bir çalışmada bekar ve evli katılımcıların 

COVID-19 Korkusu ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar arasında önemli bir 

farklılığın olup olmadığına bakmışlardır. Sonuç olarak, evli ve bekar bireylerin 

COVID-19 Korkusu ölçeği puanları arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığı 

görülürken (p>0.05), bekar ve evli olmak üzere iki grubun da orta düzeyde COVID-

19 korkusuna sahip oldukları belirlenmiştir. Li ve arkadaşları (2020) tarafından 

Çin’de yapılan bir çalışmada COVID-19 sürecinde evli ve bekar bireylerin negatif 

duygu durumlarına bakılmıştır. Sonuçlar benzerlik göstererek çalışmaya katılan 

bireylerin duygu durumları ile medeni halleri arasında herhangi bir farklılığın 

olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışmada ise COVID-19 Korkusu ölçeği medeni duruma 

göre önemli düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). Diğer bir ifade ile farklı 

medeni durum gruplarındaki kişilerin COVID-19 korku düzeyleri aynı seviyededir 

denilebilir (Tablo 4.11.). Yapılan benzer çalışmaların da araştırmamızı destekler 

nitelikte olduğu görülmektedir. 
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Bu çalışmada medeni durum ile yeme davranışları arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise duygusal yeme ve dışsal yeme düzeyleri açısından önemli düzeyde 

bir farklılık görülmezken, kısıtlayıcı yeme düzeylerinin yaş grupları ile önemli 

düzeyde bir ilişkisinin olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu farklılık sonucunda ise 

evli olanların kısıtlayıcı yeme düzeylerinin bekâr olanlardan önemli derecede daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir. Kaya (2016) tarafından yapılan bir çalışmada ise bekar 

olan bireylerin duygusal yeme, kısıtlayıcı yeme ve dışsal yeme düzeyleri arasında bir 

farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır (p>0,05). Yapılan çalışmanın kısıtlayıcı yeme 

düzeyleri açısından araştırmamızı desteklemediği ancak diğer yeme düzeylerini 

destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalışmada COVID-19 Korkusu ölçeği ortalamalarının 6 zayıf bireyde 

14,33±5,46, 101 normal kilolu bireyde 16,40±5,71, 33 şişman bireyde 15,36±4,65 

olduğu gözlenmiştir. Buna bağlı olarak COVID-19 korkusunun BKİ ile önemli 

düzeyde bir ilişkisinin olmadığı saptanmıştır (Tablo 4.8.). Kaya ve arkadaşları (2020) 

COVID-19 salgını sırasında korku ve kaygının beslenme üzerindeki etkilerinin 

değerlendirildiği bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada katılımcıların COVID-19 

korku düzeylerinin orta seviyede ve BKİ ortalamalarının da yine normal düzeyde 

olması çalışmamızla benzerlik göstermektedir.  

 

BKİ ile duygusal yeme davranışları arasındaki ilişkiye bakıldığında, Işgın ve 

arkadaşlarının (2014) adölesanlar ile yaptığı bir çalışmada kısıtlayıcı yeme 

davranışının beden kütle indeksi ile arasında önemli bir farklılığın olduğu 

görülmüştür. Bu farklılık sonucunda BKİ düzeyleri düşük olan bireylerin, normal ve 

yüksek BKİ düzeyine sahip olan bireylere göre kısıtlayıcı yeme davranışı puanlarının 

daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ancak diğer duygusal yeme davranışı puanları ile 

BKİ arasında önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Demirçi (2017) tarafından 

yapılan bir çalışmada da vardiyalı ve vardiyasız çalışan tüm sağlık personellerinin 

duygusal yeme, kısıtlayıcı yeme ve dışsal yeme davranışı puanı ortalamaları ile BKİ 

düzeyleri arasında önemli düzeyde bir ilişki bulunamamıştır.  
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Akdevelioğlu ve Yörüsün’ün (2019) çalışmasında farklı olarak, BKİ ile 

kısıtlayıcı yeme ve duygusal yeme puanları arasında pozitif yönde bir ilişki 

gözlenmiştir (p<0,05). Zayıf bireylerde duygusal yeme ve kısıtlayıcı yeme 

puanlarının normal ve şişman olanlara göre daha düşük seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada ise BKİ ile duygusal yeme alt boyutu arasında %19,2 

oranında pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğu görülürken, kısıtlayıcı yeme ve dışsal 

yeme davranışlarında önemli düzeyde bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (Tablo 

4.9.). Yapılan bu çalışmaların sonuçları çalışmamızla karşılaştırıldığında, kısıtlayıcı 

yeme davranışı ve dışsal yeme davranışı puanları ile BKİ düzeyleri arasında bir 

ilişkinin olmadığı sonuçları ortaktır. Ancak bu çalışmada duygusal yeme davranışı ile 

BKİ arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 

BKİ ile duygusal iştah arasında bir ilişkinin olup olmadığını inceleyen Nolan 

ve arkadaşları (2010) BKİ artışı ile bireylerde olumsuz duygusal ve durumsal yeme 

davranışının oluştuğunu, azalan BKİ sonucunda ise pozitif duygusal ve durumsal 

yeme davranışlarında bir artışın olduğunu gözlemlemişlerdir. Bourdier (2017) 

tarafından yapılan çalışmada, olumsuz duygusal yeme puanları ile BKİ arasında 

pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Olumsuz duygulara ve olaylara cevap olarak 

daha fazla yeme eğilimi gösteren bireylerin daha yüksek BKİ düzeylerine sahip 

oldukları, tam aksine olumlu duygular ve olaylar sonucunda daha fazla besin 

tüketimi görülen bireylerin de BKİ düzeylerinin düşük seviyede olduğu gözlenmiştir. 

Demirel ve arkadaşlarının (2014) yeme davranışları ile bireylerin duygu durumları 

arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için yaptıkları bir çalışmada da Duygusal İştah 

Anketi’nin olumsuz duygusal yeme toplam puanı ve BKİ arasında pozitif düzeyde 

önemli bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın da literatürlerle benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak, BKİ ile Duygusal Yemek Yeme Negatif 

Duygu, Duygusal Yemek Yeme Negatif Olay ve Duygusal Yemek Yeme Pozitif 

Olay ile pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05). Çalışmamızın 

aksine yapılan bir çalışmada ise olumsuz duygu durumlarının yanı sıra olumlu 

duygular sonucunda da besin tüketiminde artışların olduğu gözlenmiştir (Cardi, 

2015).  
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Çalışmamızda tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre COVID-19 

Korkusu ölçeğinin tanı konulmuş hastalık durumuna göre önemli düzeyde bir 

farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0,05). Diğer bir ifade ile tanı konulmuş bir 

hastalığı olan ve olmayan kişilerin COVID-19 korkularının aynı seviyede olduğu 

söylenebilir (Tablo 4.12.). Gencer’in (2020) yaptığı çalışmada da kronik hastalığa 

sahip olan ve olmayan bireyler karşılaştırıldığında, kronik hastalık ile COVID-19 

puanları arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılması 

çalışmamızı destekler niteliktedir. Ancak çalışmamızın sonuçları bazı literatürlerle 

çelişmektedir. Örneğin; Altundağ’ın (2020) çalışmasına göre herhangi bir kronik 

hastalığa sahip olan bireylerin COVID-19 korkusu puanlarının daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca Bitan ve arkadaşlarının (2020) İsrail’de yaptıkları bir çalışmaya 

göre COVID-19 korkusu ve kronik hastalığa sahip olma durumu arasında pozitif bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Wang ve arkadaşlarının (2020)  yaptığı başka bir 

çalışmada ise kronik hastalığa sahip olan bireylerin salgından psikolojik olarak daha 

çok etkilendiği ve korku, kaygı gibi duyguları daha yüksek seviyelerde yaşandığı 

gözlenmiştir. 

 

Özşahin ve Aksoy’un (2020) öğrenciler arasında yaptıkları bir çalışmada 

kronik hastalığa sahip olma durumuna göre COVID-19 korkusu puanlarını 

incelemiştir. Değerlendirilen puanların normal dağılım göstermediği gözlenmiştir 

(p<0,05). Sonuç olarak herhangi bir kronik hastalığa sahip olan öğrencilerin kronik 

hastalığı bulunmayan öğrencilere göre COVID-19 korkusu puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmalara bakıldığında kronik hastalık tanısı alma ve 

COVID-19 korkusu arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

 

Vitamin, mineral ve probiyotik gibi besin takviyelerinin bağışıklık sistemi 

üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle COVID-19 sonrasında 

kullanılan besin takviyelerinde artışların olduğu görülmüştür. Bu salgın için tavsiye 

edilen özel bir takviye bulunmamasına rağmen folat, selenyum, demir, çinko 

minerallerini ve C, A, D, B6, B12, C vitaminlerini yeterli düzeylerde içeren bir 

beslenmenin COVID-19 üzerinde koruyucu etkilerinin olabileceği belirtilmiştir 

(British Dietetic Association, 2020). C ve D vitaminleri ise bu dönemde en çok 

kullanılan besin takviyeleridir. Antioksidan oranı yüksek olan C vitamininin sağlıklı 
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bir bağışıklık sistemi için gerekli olduğu bilinmektedir. Özellikle vücudun virüs ve 

enfeksiyonlarla savaştığı dönemlerde C vitamini ihtiyacı artmaktadır (Carr, 2020).  

Grant ve arkadaşları (2020) yetersiz D vitamini düzeylerinin de COVID-19 üzerinde 

olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Vücutta 25(OH)D konsantrasyonu 40–

60 ng/mL (100–150 nmol/L) arasında olması istenmektedir. Bu oranları 

sağlayabilmek için günlük 10,000 IU D3 vitamini alınması gerektiği ifade 

edilmektedir. Ancak COVID-19 ve multivitamin tüketimi arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalar kısıtlıdır. Sonuç olarak besin takviyesi kullanımı yaş grupları, hastalıklar, 

kan değerleri gibi çeşitli parametrelere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 

bireylerin beslenmeleri ve yaşam tarzlarına göre kişiye özel önerilerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Kaya ve arkadaşları (2020) ise bu dönemde bireylerin %26.7’sinin besin 

takviyesi kullandığını, en çok kullanılan takviyenin ise multivitamin (% 9.0)  

takviyesi olduğunu belirtmiştir. Zhao ve arkadaşları (2020) ise bu dönemde %31,2 

oranında C vitamini ve probiyotik takviyeleri kullanıldığını ifade etmişlerdir. Bu 

çalışmada da COVID-19 sürecinde en sık kullanılan besin takviyesinin C vitamini 

(%37), D Vitamini (%36) ve multivitamin (%31) takviyesi olması, literatürler 

tarafından desteklendiğini göstermektedir. Çalışmamızda kullanılan diğer 

takviyelerin oranlarına bakıldığında ise Probiyotik (%15), Çinko (%9), Magnezyum 

(%12), Omega-3 (%14), Selenyum (%4), B12 Vitamini (%6), D Vitamini (%36), 

Demir (%1), Koenzim Q10 (%3), E Vitamini (%1), Propolis (%6), Kalsiyum (%4), 

Kollajen (%8), Çörekotu Yağı (%1) olduğu görülmüştür (Tablo 4.16.). 

 

Fiziksel aktivitenin fiziksel ve psikolojik sağlık açısından çok sayıda 

koruyucu ve tedavi edici özelliğinin olduğu görülmüştür. Ancak dünyada COVID-19 

salgınının daha fazla yayılmasını önleyebilmek için çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. 

Yüce ve arkadaşları (2021) bireylerin zorunlu olarak evde karantinaya girmesi ile 

birlikte değişen beslenme davranışlarının yanında fiziksel aktivite düzeylerinde de 

önemli ölçüde azalmaların olduğunu ifade etmiştir. Kartal ve arkadaşları (2020) gün 

içerisinde oturularak geçirilen zamanın COVID-19 salgını sürecinde yaklaşık olarak 

%28 oranlarına yükseldiğini ifade etmiştir. 
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Dilber ve Dilber (2020) yaptıkları çalışmada, 123 obez birey arasından 

yalnızca %47 oranında bireyin egzersiz ve yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler için dışarı 

çıktıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların çok büyük bir kısmında fiziksel aktivite 

oranlarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ise katılımcıların %62,1’inin 

düzenli olarak egzersiz yapmadığı görülmektedir (Tablo 4.3.). Literatürdeki benzer 

çalışmalarda da olduğu gibi COVID-19 sürecinde alınan önlemler sonucunda evde 

kalma süresinin uzamasıyla birlikte fiziksel aktivite düzeylerinin azaldığı 

bilinmektedir. Ayrıca çalışmamızda bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile COVID-

19 Korkusu ölçeği arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmüştür 

(p>0,05). Diğer bir ifade günlük egzersiz yapan ve yapmayan bireylerin COVID-19 

korkusu düzeylerinin aynı seviyede olduğu söylenebilir (Tablo 4.18.). Ancak 

çalışmamızdan farklı olarak Kim ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında, COVID-19 

korkusunun sosyal mesafenin korunamadığı kapalı alanlarda spor yapan bireylerde 

arttığı görülmüştür. Sporcuların egzersiz sıklıkları ve performanslarının COVID-19 

korkusuna bağlı olarak azalabileceği ifade edilmiştir.  

 

Düzenli egzersiz ile yeme davranışları arasındaki ilişkiye bakıldığında, 

Ünalan ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan bir çalışmada spor yapan bireylerde 

yeme bozukluğu görülme oranının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmaya 

göre de kısıtlayıcı yeme alt boyutu günlük egzersiz yapma durumuna göre önemli 

düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), diğer alt boyutlar herhangi bir ilişkisinin 

olmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4.19.). Günlük düzenli egzersiz yapan 

kişilerin kısıtlayıcı yeme düzeyi, günlük egzersiz yapmayanlardan önemli derecede 

daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu kişilerin duygusal iştah düzeylerine bakıldığında 

Duygusal Yemek Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam alt boyutları düzenli 

egzersiz yapma durumuna göre önemli bir farklılık gösterirken (p<0,05), diğer alt 

boyutlar herhangi bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu doğrultuda, Düzenli 

egzersiz yapmayanların Duygusal Yemek Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam 

düzeyinin düzenli egzersiz yapanlardan önemli derecede daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır (p<0,05) (Tablo 4.19.). Karantina sürecinde strese bağlı olarak 

öğün sayısının ve atıştırma oranlarının artmasına sonucunda beslenme 

alışkanlıklarının değiştiği, bu durumun kilo artışlarına neden olduğu görülmektedir.  
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Daly ve Robinson (2021) bu süreçte bireylerin %56'sının daha sık atıştırma 

alışkanlığının olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu durumunda kilo artışıyla 

ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. Di Renzo ve arkadaşları (2020) İtalya’da 

COVID-19 salgının evde kalma süresini arttırmasıyla bireylerin beslenme 

alışkanlıklarında ortaya çıkan değişimi saptayabilmek için bir çalışma yapmıştır. Bu 

çalışma 12-86 yaş arasındaki 3533 birey ile online ortam üzerinde yapılmıştır. 

Katılımcıların yarısından fazlası açlık ve tokluk hislerinde önemli düzeyde 

değişikliklerin olduğunu, yaklaşık %34’ü iştahlarının arttığını belirtmiştir. Buna 

bağlı olarak COVID-19 sürecinde katılımcıların %40’ında hafif bir kilo artışı 

görülürken, %8 oranında da fazla kilo artışı gözlenmiştir. Carducci ve arkadaşları 

(2021) ise uzun süreli kapalı alanda kalan bireylerin yeme alışkanlıklarının 

değişebileceğini ve bu durumun iştaha bağlı kilo artışlarını önemli düzeyde 

artırabileceğini ifade etmişlerdir. 

 

Bu çalışmada ise katılımcılar arasında salgının beslenme alışkanlıklarına 

olumsuz etkilerinin olduğunu düşünenlerin oranı %29,3, bazen olumsuz etkisi 

olduğunu belirtenlerin oranı %31,4, herhangi bir etkisinin olmadığını belirtenlerin 

oranı ise %39,3’tür. Paketli gıda tüketimlerinde artış yaşayanların oranı %40, öğün 

düzeninin olumsuz etkilendiğini belirtenlerin oranı %46,4 iken COVID-19 salgınının 

öğün düzenlerini etkilemediğini belirtenlerin oranı ise %53,6’dır (Tablo 4.4.). 

Oranlar birbirlerine yakın olmakla birlikte çalışmaya dahil edilen bireylerin beslenme 

alışkanlıklarında salgının etkisinin çok büyük düzeyde olmadığını söyleyebiliriz.  

 

Katılımcıların COVID-19 salgını sürecindeki iştah değişimleri incelendiğinde 

ise iştahı azalanların oranı %10,7, iştahının değişmediğini belirtenlerin oranı %44,3, 

iştah artışı yaşayanların oranının %45 olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ağırlık 

değişimlerinde bir değişikliğin olmadığını belirtenlerin oranı %30 iken kilo artışı 

yaşayanların oranı %54,3, kilo kaybedenlerin oranının ise %15,7 olduğu sonucuna 

varılmıştır (Tablo 4.4.). Bu bilgiler doğrultusunda katılımcıların çoğunun iştahlarında 

bir artış olduğu ve dolayısıyla bu dönemde kilo artışları yaşandığı görülmektedir. 

Dilber ve Dilber (2020) çalışmasında COVID-19 sürecinde bireylerdeki kilo artış 

sıklığının %61 oranında olduğu görülmüştür. Bu literatürdeki oran ile 

çalışmamızdaki oran benzerlik göstermektedir.  
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Bu çalışmada COVID-19 Korkusu ölçeğinden alınan puanlar; 7-21 ve 22-35 

arası olacak şekilde gruplandırılmıştır. Ölçekten alınan puanlar ile 24 saatlik besin 

tüketim kaydındaki bazı parametreler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bu 

parametreler günlük tüketilen enerji, karbonhidrat, protein, yağ ve C vitaminidir 

(Tablo 4.23.). Ancak COVID-19 korkusunun bu parametrelerle arasında önemli 

düzeyde bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Yani bireylerin COVID-19 

korku düzeylerinin günlük aldıkları enerjiyi ve diğer besin öğelerini etkilemediği 

görülmektedir. Ancak yapılan bir çalışmada COVID-19 salgını sürecinde bireylerin 

günlük aldıkları toplam enerjinin arttığı, özellikle karbonhidrat ve yağ tüketimlerinin 

de çok fazla olduğu gözlenmiştir (Di Renzo, 2020, Ammar, 2020). Bu doğrultuda 

çalışmamız literatürlerle benzerlik göstermemektedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 COVID-19 korku düzeyinin DEBQ ve Duygusal İştah Anketi ile önemli düzeyde 

ilişkisinin olmadığı görülmüştür 

 COVID-19 Korkusu ölçeğinden 18-25 yaş arasındaki 28 kişinin 17,14±6,47 

puan, 26-35 yaş arasındaki 55 kişinin 16,80±5,76 puan, 36-45 yaş arasındaki 36 

kişinin 16,14±5,48 puan, 46-55 yaş arasındaki 13 kişinin 15,46±4,05 puan, 56-65 

yaş aralığındaki 8 kişinin ise 18,25±7,55 puan aldıkları görülmüştür. 

 36-45 yaş grubu arasındaki kişilerin kısıtlayıcı yeme düzeyleri 18-25 yaş grubu 

arasındaki kişilerden önemli derecede daha yüksektir. 

 Katılımcıların COVID-19 Korkusu ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması ise 

16,66±5,77’dir. Bu ölçekten 7-35 aralığında puan alınabileceğinden 

katılımcıların “orta” düzeyde COVID-19 korkularının olduğu görülmüştür. 

 COVID-19 Korkusu ölçeği ortalamalarının 6 zayıf bireyde 14,33±5,46, 101 

normal kilolu bireyde 16,40±5,71, 33 şişman bireyde 15,36±4,65 olduğu 

görülmüştür. COVID-19 korkusu, BKİ düzeylerine göre önemli bir farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

 BKİ’nin duygusal yeme alt boyutu ile %19,2 düzeyinde pozitif yönlü, Duygusal 

Yemek Yeme Negatif Duygu alt boyutu ile %17,6 düzeyinde pozitif yönlü, 

Duygusal Yemek Yeme Negatif Olay alt boyutu ile %23,1 düzeyinde pozitif 

yönlü, Duygusal Yemek Yeme Pozitif Olay ile %19,8 düzeyinde pozitif yönlü bir 

ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği ortalamalarının 49 evli bireyde 16,80±6,04, 77 bekar 

bireyde 16,81±5,81, 14 boşanmış/dul bireyde 15,36±4,65 olduğu görülmüştür. 

Buna bağlı olarak COVID-19 korkusu medeni duruma göre önemli düzeyde 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 Katılımcılardan evli olanların kısıtlayıcı yeme düzeyleri bekâr olanlardan önemli 

derecede daha yüksektir (p<0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği tanı konulmuş hastalık olma durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05).  

 COVID-19 Korkusu ölçeği bireylerin sigara içme durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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 COVID-19 Korkusu ölçeği bireylerin alkol kullanma durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği bireylerin besin takviyesi kullanma durumuna göre 

önemli düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği bireylerin günlük egzersiz yapma durumuna göre 

önemli düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği bireylerin günlük uyku süresine göre önemli düzeyde 

bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 COVID-19 Korkusu ölçeği COVID-19 tanısı alma durumuna göre önemli 

düzeyde bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 Duygusal Yemek Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam alt boyutları düzenli 

egzersiz yapma durumuna göre önemli bir farklılık gösterirken, diğer alt boyutlar 

herhangi bir farklılık göstermemektedir. Düzenli egzersiz yapmayanların 

Duygusal Yemek Yeme Pozitif Duygu ve Pozitif Toplam puanları düzenli 

egzersiz yapanlardan önemli derecede daha yüksektir. 

 

Katılımcıların ortalama düzeyde COVID-19 korkusuna sahip oldukları 

görülmüştür. Bu süreçte iştah ve kilo artışı yaşayan bireylerin çoğunlukta olduğu 

gözlenmiştir. Katılımcıların yarısından fazlasının bu dönemde besin takviyesi 

kullandığı, en çok tercih edilen takviyelerin ise C, D vitamini ve multivitamin olduğu 

görülmüştür. Ancak katılımcıların COVID-19 korku düzeyleri ile duygusal iştah ve 

yeme davranışları üzerinde istatistiksel olarak önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Çalışmanın örnekleminin sosyoekonomik, sosyokültürel ve 

bilinç düzeyleri yüksek katılımcılardan oluşmasının elde edilen sonuçları 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili örneklemi daha farklı, çalışmaya 

katılan bireylerin beslenme durumlarının ve korku düzeylerinin salgın öncesiyle 

karşılaştırılıp daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 
 

 

7. KAYNAKLAR 

 

 

Ahorsu, D. K., Lin, C., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., Pakpour, A. H. 

(2020). The Fear of COVID-19 Scale : Development and Initial Validation. 

International Journal of Mental Health and Addiction, 1-9. 

Akdevelioğlu, Y., Yörüsün, T. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutum ve 

Davranışlarına İlişkin Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Gazi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 4 (1), 19-28. 

Alexander, K. E., & Siegel, H. I. (2013). Perceived Hunger Mediates The 

Relationship Between Attachment Anxiety and Emotional Eating. Eating 

Behaviors, 14(3), 374–377.  

Alper, K., Esin, E., Hande Dilan, K. (2020). Suggestions about Healthy Nutrition and 

Physical Fitness Exercise During COVID-19 Pandemic. Eurasian Journal of 

Health Sciences, 3, 149–155.  

Altundağ, Yunus. (2021). Erken Dönem Covid-19 Pandemisinde Covid-19 Korkusu 

ve Psikolojik Dayanıklılık. Ekev Akademi Dergisi, 85, 499-516. 

Alzahrani, S. H., Saeedi, A. A., Baamer, M. K., Shalabi, A. F., Alzahrani, A. M. 

(2020). Eating Habits Among Medical Students at King Abdulaziz University, 

Jeddah , Saudi Arabia. International Journal of General Medicine, 13, 77–88. 

Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., Boukhris, O., Masmoudi, L., 

Bouaziz, B., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Müller, P., Müller, N., Aloui, 

A., Hammouda, O. (2020). Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating 

Behaviour and Physical Activity : Results of the ECLB-COVID19 International 

Online Survey. Nutrients, 12(1583), 1–13. 

Antoniou, E. E., Bongers, P., Jansen, A. (2017). Eating Behaviors The Mediating 

Role of Dichotomous Thinking and Emotional Eating in The Relationship 

Between Depression and BMI. Eating Behaviors, 26, 55–60.  

Arlı, M., Nevin, Ş., Küçükkömürler, S., Yaman, M. (2017). Anne ve Çocuk 

Beslenmesi. Içinde Anne ve Çocuk Beslenmesi (Sarıyıldız). Pegem Akademi.  



 

 

81 
 

Ayhan, D. E., Günaydin, E., Gönlüaçik, E., Arslan, U., Çetİnkaya, F., Asimi, H., 

Uncu, Y. (2012). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme 

Alışkanlıkları ve Bunları Etkil eyen Faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dergisi, 38(2), 97–104. 

Bakioğlu, F., Korkmaz, O., Ercan, H. (2020). Fear of COVID-19 and Positivity : 

Mediating Role of Intolerance of Uncertainty , Depression , Anxiety and Stress. 

International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14. 

Bast, E. S., Berry, E. M. (2014). Laugh Away the Fat? Therapeutic Humor in The 

Control of Stress-induced Emotional Eating. Rambam Maimonides Med J, 5(1).  

Baysal, A., Bozkurt, M., Merdol, N., Pekcan, T. K., Keçecioğlu, G. (2013). Diyet el 

kitabı (Hatipoğlu). 

Baysal, Ayşe. (2018). Beslenme (Ankara Hat). 18. Baskı. 

Bekaroğlu, E., Yılmaz, T. (2021). COVID-19 ve Psikolojik Etkileri : Klinik Psikoloji 

Perspektifinden Bir Derleme. Nesne Dergisi, 8(18), 573–584.  

Bennett, J., Greene, G., Schwartz-Barcott, D. (2013). Perceptions of Emotional 

Eating Behavior. A qualitative study of college students. Appetite, 60(1), 187–

192.  

Berthoud HR. (2012). The neurobiology of food intake in an obesogenic 

environment. The Proceedings of the Nutrition Society. 71(4), 478-87. 

Bitan D.T., Grossman-Giron A., Bloch Y., Mayer Y., Shiffman N., Mendlovic S. 

(2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and 

validity in the Israeli population. Psychiatry Res. 289, 113100. 

Blechert, J., Goltsche, J. E., Herbert, B. M., Wilhelm, F. H. (2014). Eat Your 

Troubles Away : Electrocortical and experiential correlates of food image 

processing are related to emotional eating style and emotional state. Biological 

Psychology, 96, 94–101.  

Bohon C, Stice E, Spoor S. (2009). Female emotional eaters show abnormalities in 

consummatory and anticipatory food reward: a functional magnetic resonance 

imaging study. The International journal of eating disorders. 42(3), 210-21. 



 

 

82 
 

Bonnet, G., Gómez-Abellán, P., Vera, B., Sánchez-Romera, J. F., Hernández-

Martínez, A. M., Sookoian, S., Pirola, C. J., Garaulet, M. (2017). Serotonin-

Transporter Promoter Polymorphism Modulates the Ability to Control Food 

Intake: Effect on total weight loss. Molecular Nutrition and Food Research, 

61(11), 1–10.  

Booth, C., Spronk, D., Grol, M., Fox, E. (2018). Uncontrolled Eating in Adolescents: 

The role of impulsivity and automatic approach bias for food. Appetite, 120, 

636–643.  

Bourdier L, Orri M, Carre A, Gearhardt AN, Romo L, Dantzer C, et al. (2017). Are 

Emotionally Driven and Addictive-Like Eating Behaviors The Missing Links 

Between Psychological Distress and Greater Body Weight? Appetite. 120, 536-

546. 

Bozan N, Bas M, Asci FH. (2011). Psychometric properties of Turkish version of 

Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ). A preliminary results. 

Appetite. 56, 564-66 

Braden, A., Musher-eizenman, D., Watford, T., Emley, E. (2018). Eating When 

Depressed, Anxious, Bored or Happy: Are emotional eating types associated 

with unique psychological and physical health correlates? Appetite, 125, 410–

417.  

Brand-miller, J., Mcmillan-price, J., Steinbeck, K. (2008). Carbohydrates – the good 

, the bad and the wholegrain. Asia Pac J Clin Nutr, 17(1), 16–19. 

Bruch, M. D. (1961). Transformatıon of Oral Impulses in Eating Disorders :A 

Conceptual Approach. Psychiatr Q, 35, 458–481. 

Bruch, H. (1973). Eating disorders. Obesity and anorexia nervosa. Riverside: 

Behavior Science Book Service. 

Butler, M. J., & Barrientos, R. M. (2020). Since January 2020 Elsevier Has Created 

A COVID-19 Resource Centre with Free Information in English and Mandarin 

on The Novel Coronavirus COVID- 19. The COVID-19 resource centre is 

hosted on Elsevier Connect, the company ’s public news and information. 

Brain, Behavior, and Immunity, 87, 53–54. 



 

 

83 
 

Cardi, V., Leppanen, J. and Treasure, J. (2015). The Effects of Negative and Positive 

Mood Induction on Eating Behaviour: A meta-analysis of laboratory studies in 

the healthy population and eating and weight disorders. Neuroscience & 

Biobehavioral Reviews, 57, 299-309. 

Carducci, B., Keats, E. C., Ruel, M., Haddad, L., Osendarp, S. J. M., Bhutta, Z. A. 

(2021). Food systems, diets and nutrition in the wake of COVID-19. Nature 

Food, 2, 68–70. 

Çamlık, Z., Saka, M. (2019). İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık 

Durumunun Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(3), 188–201. 

Çelik, M. Y., (2015), “Dünyanın Merak Ettiklerinin Araştırmak İstiyorum: Nasıl? 

Biyoistatistik SPSD Proje İstatistik Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma 

Planlama”, 2. Baskı, 90. 

Çiftçi, F., Demir,A. (2020). Covid-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların 

Covid-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Vol. 2). Vol. 2. Spor ve 

Rekreasyon Araştırmaları Dergisi. 

Cotter, E. W., Kelly, N. R. (2018). Stress-related Eating, Mindfulness, and Obesity. 

Health Psychology, 37(6), 516–525.  

Daly, M., Robinson E. (2021). Longitudinal changes in psychological distress in the 

UK from 2019 to September 2020 during the COVID-19 pandemic: Evidence 

from a large nationally representative study. Psychiatry Res. 300:113920. 

Daneshzad, E., Keshavarz, S., Qorbani, M. (2020). Association Between a Low-

Carbohydrate Diet and Sleep Status, Depression, Anxiety, and Stress Score. J 

Sci Food Agric, 100, 2946–2952.  

Demirçi, T. Bir Vakıf Hastanesinde Çalışan Vardiyalı ve Vardiyasız Sağlık 

Personellerinin Yeme Davranışları ve Uyku Kalitelerinin Karşılaştırılması, 

Yükseklisans Tezi, Biruni Üniversitesi, 2017. 

 

 



 

 

84 
 

Demirel, B., Yavuz, K. F., Karadere, M. E., Şafak, Y., Türkçapar, M. H. (2014). 

Duygusal İştah Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği, beden kitle indeksi 

ve duygusal şemalarla ilişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar 

Dergisi, 3, 171-81. 

Dilber, A., Dilber, F. (2020). JOURNAL OF TOURISM AND Koronavirüs 

(COVID- 19 ) Salgınının Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: 

Karaman İli Örneği (The Effect of Coronavirus ( COVID-19 ) Disease on the 

Nutritional Habits of Individuals : The Case. Journal of Tourism and 

Gastronomy Studies, 8(3), 2144–2162.  

Di Renzo L, Gualtieri P, Cinelli G, Bigioni G, Soldati L, Attinà A et al. (2020). 

Psychological aspects and eating habits during COVID-19 home confinement: 

Results of EHLC-COVID-19 Italian Online Survey. Nutrients. 12:2152. 

Dube, L., Lebel, J. L., Lu, J. (2005). Affect Asymmetry and Comfort Food 

Consumption. Physiology & Behavior, 86, 559–567.  

Duman, N. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Covid-19 Korkusu ve Belirsizliğe 

Tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4 (8), 426 -437. 

Erdoğan Yüce, G, Muz, G. (2021). "COVID-19 Pandemisinin Yetişkinlerin Diyet 

Davranışları, Fiziksel Aktivite ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi". Cukurova 

Medical Journal 46, 283-291. 

Erkaya, Z. B., Oğuzöncül, A. F., Kurt, O. (2020). Bir Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulundaki Öğrencilerde Duygusal İştah ile Obezite Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 37–44. 

Eskici, G. (2020). COVID-19 Pandemisi : Karantina İçin Beslenme Önerileri. 

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1). 

Food and Agriculture Organization of the Unoted Nation (FAO). (2020). 

Maintaining a healthy diet during the COVID-19 pandemic. 124–129. 

Fioravanti, G., Castellini, G., Lo, C., Ianni, S., Montanelli, L., Rotella, F., Faravelli, 

C., Ricca, V. (2014). Eating Behaviors Course and Moderators of Emotional 

Eating in Anorectic and Bulimic Patients : A follow-up study. Eating Behaviors, 

15(2), 192–196.  



 

 

85 
 

Flaskerud, J. H. (2015). Mood and Food. Issues in Mental Health Nursing, 36, 307–

310.  

Gencer, N. (2020). PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN KORONAVİRÜS 

(KOVİD-19) KORKUSU: ÇORUM ÖRNEĞİ . Uluslararası Sosyal Bilimler 

Akademi Dergisi, (4), 1153-1173. 

Gençalp, D. K. (2020). COVID- 19 Salgını Döneminde İlk ve Acil Yardım 

Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumlarının 

Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Health Sciences, 1(1), 1–15. 

Glibowski P, Misztal A (2016) Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromat 

Chem Toksykol. 49(1), 1-9. 

Grant, W.B., Lahore, H., McDonnell, S.L. (2020). Evidence that vitamin D 

supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and 

deaths. Nutrients, 12(4). 

Goldschmidt, A. B., Crosby, R. D., Engel, S. G., Crow, S. J., Cao, L., Peterson, C. 

B., & Durkin, N. (2015). Affect and Eating Behavior in Obese Adults with and 

Without Elevated Depression Symptoms. Int J Eat Disord, 47(3), 281–286.  

Güray, A. Duygu Durum Bozukluğu Olan Hafif Şişman ve Şişman Bireylerin 

Beslenme Alışkanlıkları, Diyet Kalitesi ve İştah Durumlarının 

Değerlendirilmesi, Yükseklisans Tezi, Başkent Üniversitesi, 2019. 

Habhab S, Sheldon JP, Loeb RC. (2009). The relationship between stress, dietary 

restraint, and food preferences in women. Appetite, 52:437–44 

Hatun, O., Dicle, A. N., Demirci, İ. (2020). Koronavirüs Salgınının Psikolojik 

Yansımaları ve Salgınla Başa Çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531–554.  

Hearon, B. A., Quatromoni, P. A., Mascoop, J. L., Otto, M. W. (2014). Eating 

Behaviors The role of anxiety sensitivity in daily physical activity and eating 

behavior. Eating Behaviors, 15(2), 255–258.  

Hearon, B. A., Utschig, A. C., Smits, J. A. J., Moshier, S. J., Otto, M. W. (2013). The 

Role of Anxiety Sensitivity and Eating Expectancy in Maladaptive Eating 

Behavior. Cognitive Therapy and Research, 37(5), 923–933.  



 

 

86 
 

Hu, S., Wang, L., Yang, D., Wang, S., Douglas, A., Speakman, J. R., Hu, S., Wang, 

L., Yang, D., Li, L., Wu, Y., Liu, Q., Li, B. (2018). Dietary Fat , but Not Protein 

or Carbohydrate , Regulates Energy Intake and Causes Adiposity in Mice 

Article. Cell Metabolism, 28, 415–431.  

Hudon Thibeault, A. A., Sanderson, J. T., Vaillancourt, C. (2019). Serotonin-

Estrogen Interactions: What can we learn from pregnancy? Biochimie, 161, 88-

108. 

Işgın, K., Büyüktuncer, Z. (2017). Premenstrual Sendromda Beslenme Yaklaşımı 

(Nutritional Approach in Premenstrual Syndrome). Türk Hijyen ve Deneysel 

Biyoloji Dergisi, 74(3), 249-260.  

Jauch-chara, K., Oltmanns, K. M. (2014). Progress in Neurobiology Obesity – A 

neuropsychological disease ? Systematic review and neuropsychological model. 

Progress in Neurobiology, 114, 84–101.  

Kartal, Y. A., Kaygısız, E. (2020). Covid-19 Salgınında Ebelik Öğrencilerinin Yeme 

Davranışları ile Premenstruel Sendrom Semptomları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi. Medical Sciences, 15(4), 133–143.  

Kartal Aydın, Y , Kaykisiz, E . (2020). Covid-19 Salgınında Ebelik Öğrencilerinin 

Yeme Davranışları İle Premenstruel Sendrom Semptomları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi. Medical Sciences , 15 (4) , 133-143 . 

Kaplan HI., Kaplan HS. (1957). The psychosomatic concept of obesity. Journal of 

Nervous and Mental Disease. 125:181-201 

Kaya Gündüz, G. Obezite Tanısı Almış Kadınların Obezite Dereceleri ile Problemli 

Yeme Davranışları Arasındaki İlişki. Yükseklisans Tezi, İstanbul Gelişim 

Üniversitesi, 2016.  

Kaya, S., Uzdil, Z., & Cakiroğlu, F. (2021). Evaluation of the effects of fear and 

anxiety on nutrition during the COVID-19 pandemic in Turkey. Public Health 

Nutrition, 24(2), 282-289. 

 

 



 

 

87 
 

Khonachah, M. G., Khosrojavid, M., Kafi Masouleh, S. M., Mirzajani, E., Mahdavi 

Roshan, M. (2020). The Effect of Cognitive-behavior Modification and Feeding 

Behavior on Serotonin Levels and Depression Symptoms. Caspian Journal of 

Neurological Sciences, 6(4), 222–232.  

Klimesova, I., Elfmark, M.,  Stelzer, J. (2020). Food Craving Intensity and Gender 

Differences. American Journal of Health Education, 51(3), 179–185.  

Konttinen, H., Männistö, S., Sarlio-Lähteenkorva, S., Silventoinen, K., & Haukkala, 

A. (2010). Emotional Eating, Depressive Symptoms and Self-Reported Food 

Consumption. A population-based study. Appetite, 54(3), 473–479.  

Köse, B , Aydın, A , Özdemir, M , Yeşil, E . (2019). Sağlık çalışanlarının probiyotik, 

prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının 

belirlenmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 18(2) , 67-72. 

Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak, F., Akkuzu, H., Karaman, G., Türkkan, Z. (2020). 

Kovid-19 Korkusu Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 

International Journal of Social Science, 3 (2), 71-80. 

Lam, D. D., Gar, A. S., Marston, O. J., Shaw, J., Heisler, L. K. (2010). 

Pharmacology , Biochemistry and Behavior Brain Serotonin System in The 

Coordination of Food Intake and Body Weight. Pharmacology, Biochemistry 

and Behavior, 97, 84–91.  

Lang UE, Borgwardt S. (2013). Molecular mechanisms of depression: perspectives 

on new treatment strategies. Cell Physiol Biochem, 31, 761-77. 

Lemmens, G., Rutters, F., Born, J. M., Westerterp-plantenga, M. S. (2011). Stress 

Augments Food ‘ Wanting ’ and Energy Intake in Visceral Overweight Subjects 

in The Absence of Hunger. Physiology & Behavior, 103, 157–163.  

Levitan, R. D., Davis, C. (2010). Emotions and Eating Behaviour: Implications for 

the current obesity epidemic. University of Toronto Quarterly, 79(2), 783–799. 

 

 

 



 

 

88 
 

Li, Z., Ge, J., Yang, M., Feng, J., Qiao, M., Jiang, R., Bi, J., Zhan, G., Xu, X., Wang, 

L., Zhou, Q., Zhou, C., Pan, Y., Liu, S., Zhang, H., Yang, J., Zhu, B., & Hu, Y. 

(2020). Vicarious Traumatization in The General Public, Members, and Non-

Members of Medical Teams Aiding in COVID-19 Control. Brain Behavior and 

Immunity, 88, 916–919.  

Liao, Y., Xie, B., Zhang, H., He, Q., Guo, L., Subramaniapillai, M., Fan, B., Lu, C., 

Mclntye, R. S. (2019). Efficacy of Omega-3 PUFAs in Depression : A meta-

analysis. Translational Psychiatry, 9(190), 1–9.  

Macht, M. (2008). How emotions affect eating: a five-way model. Appetite, 50, 1-11. 

MacCormack, J. K., Lindquist, K. A. (2019). Feeling Hangry? When Hunger Is 

Conceptualized as Emotion. Emotion, 19(2), 301–319.  

Markowiak, P., & Katarzyna Sli´zewska. (2017). Effects of Probiotics, Prebiotics, 

and Synbiotics on Human Health. Nutrients, 9(1021), 3–30.  

Mattioli, A. V., Puviani, M. B. (2020). Lifestyle at Time of COVID-19 : How Could 

Quarantine Affect Cardiovascular Risk. American Journal of Lifestyle 

Medicine, 240–242.  

Mc Ardle, W., Katch, F.I., Katch L,V. Exercise Physiology, Energy, Nutrition and 

Human Performance, Sixth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 

Memiç İnan, C. (2021). Bazı Besin Ögelerinin Sinir Sistemi Üzerine Etkileri. 

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 49-58. 

Milligen, B. A. L., Vogelzangs, N., Smit, J. H., Penninx, B. W. J. H. (2014). 

Hemoglobin Levels in Persons with Depressive and/or Anxiety Disorders. 

Journal of Psychosomatic Research, 76(4), 317–321.  

Moynihan, A. B., Tilburg, W. A. P. Van, Igou, E. R., Wisman, A. (2015). Eaten up 

by boredom : Consuming food to escape awareness of the bored self. Frontiers 

Psychology, 6(369), 1–10.  

Muscogiuri, G., Barrea, L. (2020). Nutritional Recommendations for COVID-19 

Quarantine. European Journal of Clinical Nutrition, 10–11.  

 



 

 

89 
 

Mwangi, M. N., Oonincx, D. G. A. B., Stouten, T., Veenenbos, M., Melse-boonstra, 

A., Dicke, M., Loon, J. J. A. Van. (2018). Insects as sources of iron and zinc in 

human. Nutrition Research Reviews, 31, 248–255.  

Naja, F., Hamadeh, R. (2020). Nutrition Amid the COVID-19 Pandemic : A multi-

level framework for action. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 1117-

1121. 

Nolan LJ, Halperin LB, Geliebter A (2010) Emotional Appetite Questionnaire. 

Construct validity and relationship with BMI. Appetite, 54:314–9. 

Opwis, M., Schmidt, J., Martin, A., Salewski, C. (2017). Gender Differences in 

Eating Behavior and Eating Pathology: The Mediating Role of Rumination. 

Appetite, 110, 103–107.  

Oudenhove, L. Van, Mckie, S., Lassman, D., Uddin, B., Paine, P., Coen, S., Gregory, 

L., Tack, J., Aziz, Q. (2011). Fatty Acid – Induced Gut-Brain Signaling 

Attenuates Neural and Behavioral Effects of Sad Emotion in Humans. Related 

Commentary, 121(8), 3094–3099.  

Özdemir, Ö. (2020). Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ): Diagnosis and 

Management. Erciyes Med J, 42(3), 242–247.  

Özgen, L., Kınacı, B., Arlı, M. (2012). Eating Attitudes and Behaviors of 

Adolescents. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 229–247.  

Özşahin, A., Aksoy, A. (2020). Sağlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite 

Öğrencilerinin Covid-19 Korku Düzeyleri: Bir Özel Üniversite Örneği. Online 

International Conference of COVID-19 (CONCOVID),İstanbul, 12-13-14 

Haziran 2020, 183-193. 

Parker, G. B., Brotchie, H., Graham, R. K., & South, N. (2017). Vitamin D and 

Depression. Journal of Affective Disorders, 208, 56–61.  

Pekcan G (2018). Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal 

ve ark.) 67-142, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. 

Peuhkuri, K., Sihvola, N., Korpela, R. (2012). Diet Promotes Sleep Duration and 

Quality. Nutrition Research, 32(5), 309–319.  



 

 

90 
 

Polivy, J., Herman, C. P. (2017). Restrained Eating and Food Cues : Recent Findings 

and Conclusions. Curr Obes Rep, 6, 79–85.  

Rahman, M.A., Hoque, N., Alif, S.M., Salehin, M., Islam, SMS., Banik, B., Sharif, 

A., Nazim, N.B., Sultana, F., Cross, W. (2020). Factors Associated with 

Psychological Distress, Fear and Coping Strategies During The COVID-19 

Pandemic in Australia. Global Health, 16(1):95. 

Reichenberger, J., Schnepper, R., Arend, A., Blechert, J. (2020). Emotional Eating in 

Healthy İndividuals and Patients With an Eating Disorder: Evidence From 

Psychometric, Experimental and Naturalistic Studies. Proceedings of the 

Nutrition Society, 79(3), 290-299. 

Renzo, D., Med, J. T., Renzo, L. Di, Gualtieri, P., Pivari, F., Soldati, L., Attinà, A., 

Cinelli, G., Leggeri, C., Caparello, G., Barrea, L., Scerbo, F., Esposito, E., 

Lorenzo, A. De. (2020). Eating habits and lifestyle changes during COVID ‑ 19 

lockdown : an Italian survey. Journal of Translational Medicine, 1–15.  

Rismanbaf, A. (2020). Potential Treatments for COVID-19 ; a Narrative Literature 

Review. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1), 1–4. 

Rozenblat, V. (2017). Investigating Direct Links Between Depression , Emotional 

Control , and Physical Punishment with Adolescent Drive for Thinness and 

Bulimic Behaviors, Including Possible Moderation by the Serotonin Transporter 

5-HTTLPR Polymorphism. Front. Psychol, 8, 1–9. 

Ruiz-Roso, M. B., Padilha, P. de C., Mantilla-Escalante, D. C., Ulloa, N., Brun, P., 

Acevedo-Correa, D., Peres, W. A. F., Martorell, M., Mariana Tschoepke, A. K. 

P.-S., Rodriguez-Meza, J. E., Montero, P. M., Bernabè, G., Anthony Pauletto, 

Taci, X., Visioli, F., & Alberto, D. (2020). Covid-19 Confinement and Changes 

of Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil. 

Nutrients, 12(1807), 1–18. 

Serin, Y., Şanlıer, N. (2018). Emotional Eating, the Factors That Affect Food Intake, 

and Basic Approaches to Nursing Care of Patients with Eating Disorders. 

Journal of Psychiatric Nursing, 9(2), 135–146.  

Sevinçer, G., Konuk, N. (2013). Emotional Eating. Journal of Mood Disorders, 3(4), 

171.  



 

 

91 
 

Shabbir, F., Patel, A., Mattison, C., Bose, S., Krishnamohan, R., Sweeney, E., 

Sandhu, S., Nel, W., Rais, A., Sandhu, R., Ngu, N., Sharma, S. (2013). 

Neurochemistry International Effect of Diet on Serotonergic Neurotransmission 

in Depression. NEUROCH, 62(3), 324–329.  

Shapira-berman, O. (2019). Psychosomatic Symptoms as Physical Dreams : 

Emotional Experiences Given Expression through. Contemporary 

Psychoanalysis, 54(3), 560–589.  

Schachter S. (1968). Obesity and eating. Internal and external cues differentially 

affect the eating behavior of obese and normal subjects. Science, 161:751–6 

Singh, J. E. (2020). Dietary Sources of Omega-3 Fatty Acids Versus Omega-3 Fatty 

Acid Supplementation Effects on Cognition and Inflammation. Current 

Nutrition Reports, 9, 264–277. 

Singh, M. (2014). Mood food and obesity. Frontiers in Psychology, 5(925), 1–20.  

Sinha, R. (2009). Chronic Stress, Drug Use and Vulnerability to Addiction. Ann N Y 

Acad Sci., 1141, 105–130. 

Smith, G. P. (2004). Accumbens dopamine mediates the rewarding effect of 

orosensory stimulation by sucrose. Appetite, 43, 11–13.  

Smith, M., Segal, J. ve Segal, R. (2019). Emotional Eating and How to Stop It. 

https://www.helpguide.org/articles/diets/emotional-eating.htm Erişim Tarihi: 

26.03.2021 

Spence, C. (2017). Comfort food : A review. nternational Journal of Gastronomy 

and Food Science, 9, 105–109.  

Stelzhammer, V., Haenisch, F., Chan, M. K., Cooper, J. D., Steiner, J., Steeb, H., Martins-

de-souza, D., Rahmoune, H., Guest, P. C., Bahn, S. (2014). Proteomic changes in 

serum of first onset, antidepressant drug-naïve major depression patients. International 

Journal of Neuropsychopharmacology, 17(10), 1599–1608.  

Strasser, B., Gostner, J. M., Fuchs, D. (2016). Mood , food , and cognition : role of 

tryptophan and serotonin. Current Opinion. 19(1), 55-61.  

Tan, C. C., Chow, C. M. (2017). Stress and emotional eating: The mediating role of 

eating dysregulation. Personality and Individual Differences, 66, 1–4.  



 

 

92 
 

Tatjana, V. S. (2018). Causes of Emotional Eating and Matched Treatment of 

Obesity. Current Diabetes Reports, 18(35), 2–8. 

Tazeoğlu, A., Ayten, Ş., Tazeoğlu, D. (2020). Üniversite öğrencilerinin yeme 

davranışlarının Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ) ile değerlendirilmesi: 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Clinics and 

Laboratory, 11 (5), 429-435.  

Tönbül, Ö. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası 20-60 Yaş Arası 

Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıklarının Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi. Humanistic Perspective, 2(2), 159–174. 

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, 

Epidemiyoloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. Ankara. 

TÜBA. (2020). Covid-19 pandemi değerlendirme raporu. Türkiye Bilimler Akademisi 

Yayınları, Article No:34. 

Turner, S. A., Luszczynska, A., Warner, L., & Schwarzer, R. (2010). Emotional and 

uncontrolled eating styles and chocolate chip cookie consumption. A controlled 

trial of the effects of positive mood enhancement. Appetite, 54(1), 143–149.  

Ünal, S. G. (2018). Duygusal Yeme ve Obezite. Başkent Ünı̇versı̇tesı̇ Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ 

Fakültesi Dergı̇sı̇, 2(2), 30–47. 

Ünalan, D , Öztop, D , Elmalı, F , Öztürk, A , Konak, D , Pırlak, B , Güneş, D . 

(2009). Bir Grup Sağlık Yüksekokulu Öğrencisinin Yeme Tutumları ile Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki. Journal of Turgut Ozal Medical 

Center, 16(2) , 75-82 . 

Vadder, F. De, Mithieux, G., Cedex, L. (2015). De la Glycémie Par L’axe Nerveux 

Intestin-cerveau. Médecine Sciences, 31, 168–173. 

Vallis, M., Glazer, S. (2021). Protecting individuals living with overweight and 

obesity: Attitudes and concerns towards COVID‐19 vaccination in canada. 

Obesity. 

Van Strien, T., Herman, C. P., & Verheijden, M. W. (2009). Eating style, overeating, 

and overweight in a representative Dutch sample. Does external eating play a 

role? Appetite, 52(2), 380–387.  



 

 

93 
 

Velthuis, A. J. W., Worm, S. H. E. Van Den, Sims, A. C., Baric, R. S., Snijder, E. J., 

Hemert, M. J. Van. (2010). Zn 2 + Inhibits Coronavirus and Arterivirus RNA 

Polymerase Activity In Vitro and Zinc Ionophores Block the Replication of 

These Viruses in Cell Culture. PLoS Pathogens, 6(11), 1–10.  

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S. Ho, R. C. (2020). Immediate 

Psychological Responses and Associated Factors During the Initial Stage of the 

2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic Among the General 

Population in China. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17(1729), 1-25. 

Watkins, B. A., Kim, J. (2015). The endocannabinoid system:directing eating 

behavior and macronutrient metabolism. Frontiers in Psychology, 5,1–10.  

Xiao, C. (2020). A Novel Approach of Consultation on 2019 Novel Coronavirus 

(COVID-19 ) -Related Psychological and Mental Problems : Structured Letter 

Therapy. Psychiatry Investig, 17(2), 175–176. 

Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., Sun, J., Chang, C. (2020). 

The deadly coronaviruses : The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel 

coronavirus epidemic in China. Journal of Autoimmunity, 109, 102434. 

Yau, Y. H. C., Potenza, M. N. (2014). Stress and Eating Behaviors. Minerva 

Endocrinol, 38(3), 255–267. 

Yu, J. H., Kim, M. (2012). Molecular Mechanisms of Appetite Regulation. Diabetes 

& Metabolism Journal, 36, 391–398. 

Zachary, Z., Forbes, B., Lopez, B., Pedersen, G., Welty, J., Deyo, A., Kerekes, M. 

(2020). Self-quarantine and weight gain related risk factors during the COVID-

19 pandemic. Obesity Research & Clinical Practice, 14(3), 210–216.  

Zeynep, Ş., Tepe, T. U. Ğ. (2020). The Role of Iron, Zinc, Copper and Magnesium in 

the Prevention and Treatment of Depression. Journal of Literature Pharmacy 

Sciences, 9(1).  

Zhang, L., Liu, Y. (2020). Potential interventions for novel coronavirus in China : A 

systematic review. Journal of Medical Virology, 92, 479–490.  

 



 

 

94 
 

Zhao, A., Li, Z., Ke, Y., Huo, S., Ma, Y., Zhang, Y., Zhang, J. (2020). Dietary 

Diversity among Chinese Residents during the COVID-19 Outbreak and Its 

Associated Factors. Nutrients, 12(1699), 1–13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 
 

8. EKLER 

 

EK 1: Kişisel Bilgiler  

A. Sosyodemogrofik Form 

 

 Anket no:  

1 Cinsiyet: 1. Kadın      2. Erkek 

2 Yaşınız: ……… 

4 Medeni durumunuz: 1. Evli 2. Bekar 3. Boşanmış/ Dul 

5 Eğitim durumunuz: 1.   İlkokul mezunu 

2.  Ortaokul mezunu 

3 Lise mezunu 

  4.    Yüksekokul mezunu 

6 Mesleğiniz: 1. Serbest meslek 

2. Memur 

3. Diğer……………… 

7. Vücut ağırlığı (kg) :  
 

 

    ……………………………………….. 

8. Boy (cm)  

     ……………………………………….. 

9. Beden kütle indeksi  
*zorunlu değil* 

 

     ……………………………………….. 

10. Doktor tarafından

 tanısı konulmuş 

herhangi bir sağlık 
sorununuz var mı? 

 1. Hayır 2. Evet  

 

11.  

Cevabınız “Evet” ise sağlık 

sorununuzu belirtiniz. 

 

   …………………………………………. 

12. Düzenli olarak kullandığınız 

herhangi bir ilaç var mı? 

 

 1. Hayır 2. Evet 

 

13. Cevabınız “evet” ise 

kullandığınız ilaçları belirtiniz. 

 

    ………………………………………….. 

14. Sigara kullanıyor musunuz?  1. Hayır hiç içmedim 

2 .................. yıl içtim, bıraktım. 

3. Evet, halen içiyorum ............ adet/gün 

15. Alkol kullanıyor musunuz?  

 1. Hayır 

2. Evet 
 

16. Cevabınız evet ise ne sıklıkla 

alkol kullanırsınız? 

1. Ayda 1 kez .............................. cc/gün 

2. Haftada 1 kez ......................... cc/gün 

3. Haftada 2-3 kez ...................... cc/gün 

4. Hergün ..................................... cc/gün 

17. Günde ortalama kaç saat 

uyuyorsunuz ? 

1. 7 saattten daha az  

2. 7 saat ve üzeri 
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B. Beslenme Alışkanlıkları Formu 

18. Günde kaç öğün yemek yersiniz? …................  Anaöğün 

…...................Ara öğün 

19. Öğün atlar mısınız? 1. Evet/bazen        2. Hayır 

20. Cevabınız “evet” veya “bazen” ise genelde hangi öğünü atlarsınız? 

1. Sabah 2. Öğle 3. Akşam 4.Ara öğünler 

21. Öğün atlama nedeniniz nedir? (En fazla 3 seçenek işaretleyiniz) 

1. Yetersiz zaman 5. Alışkanlık 

2. İştahsızlık 6. Maddi olanaksızlık 

3. Ruh hali değişikliği 7. Diğer…................... 

4. Zayıflama isteği  

22. Çalıştığınız zamanlarda en çok 

nereden yemek yiyorsunuz? 

1. Yemek yemiyor 

2. Evde yiyor/ evden getiriyor 

3. İşyeri veriyor/ catering 

4. Dışarıda yiyor/ sipariş ediyor 

5. Diğer 

23. Sıcak içeceklere şeker ekler misiniz 

? 

1. Evet 

2. Hayır 

24. Gün içerisinde kaç litre su 

tüketirsiniz? 

1. Hiç içmem 

2. 1 litrenin altında 

3. 1-2 Litre 

4. 3 Litre ve üzeri 

25. Günde kaç bardak çay/kahve 

tüketiyorsunuz? 

1. 1.     Hiç içmem 

2. 2.     1-2 Bardak 

3. 3.     3-4 Bardak 

4. 4.     5 ve daha fazla 

26. Besin takviyesi (vitamin, mineral, 

probiyotik… vb) kullanıyor 

musunuz? 

1. Evet 

2. Hayır 

27. Cevabınız Evet ise besin takviyesi 

olarak hangi ürün/ürünleri 

kullanıyorsunuz? 

 

   …………………………………… 

28. Bir öğünü ortalama kaç dakikada 

bitirirsiniz ? 

  

   …………….  dakika  

29. Günlük düzenli egzersiz yapma 

alışkanlığınız var mı? 

1. Evet 

2. Hayır 

30. Cevabınız Evet ise ne sıklıkla ne 

kadar süre egzersiz yaparsınız? 

1.      1.   Haftada 1-2 ......................  dakika 

2.      2.   Haftada 3-4 ....................... dakika 

3.      3.   Haftada 5-6 ....................... dakika 

     4.   Her gün .............................. dakika 

     5.   Diğer (belirtiniz) ................... 
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C. Covid-19 Bilgi Formu 

 

EK 2: Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği 

 

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: 

Kesinlikle katılıyorum 

 1 2 3 4 5 

1. Koronavirüsten (Covid-19) çok korkuyorum.      

2. Koronavirüsü düşünmek beni rahatsız ediyor.      

3. Koronavirüsü düşündüğümde ellerim soğuk 

soğuk terliyor. 

     

4. Koronavirüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten 

korkuyorum. 

     

5. Sosyal medyada koronavirüsle ilgili hikayeleri 

ve haberleri gördüğümde gerilir veya endişelenirim. 

     

6. Koronavirüse yakalanacağım korkusundan 

dolayı uyuyamıyorum. 

     

7. Koronavirüse yakalanacağımı düşündüğümde 

kalbim hızla çarpmaya başlıyor. 

     

 

31. Covid-19 tanısı aldınız mı ? 1. Evet 

2. Hayır 

32. Covid-19 salgınının beslenme alışkanlıklarınıza 

olumsuz etkileri oldu mu ? 

1. Evet 

2. Bazen  

3. Hayır 

33. Covid-19 salgını sürecinde iştahınız nasıl değişti ? 1. Azaldı 

2. Değişmedi 

3. Arttı  

34. Covid-19 salgını sürecinde vücut ağırlığınız nasıl 

değişti ? 

1. Değişmedi  

2. Kilo aldım 

3. Kilo kaybettim 

4. Aldım ancak eski kiloma 

geri döndüm 

35.   Covid-19 sürecinde paketli gıda tüketiminiz arttı mı? 1. Evet  

2. Hayır  

36.   Covid-19 salgını uyku düzeninizi olumsuz etkiledi mi? 1. Evet  

2. Hayır 

37.   Covid-19 salgını öğün düzeninizi olumsuz etkiledi mi?  1. Evet  

2. Hayır 

38.  Covid-19 sürecinden sonra dışarıda yemek yiyor 

musunuz ?   

 

1. Evet 

2. Bazen  

3. Hayır 
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EK 3: Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ) 

 Hiçbir 

zaman 

Nadiren Bazen Sık Çok sık 

1.Eğer kilo aldıysanız, her zaman 

yediğinizden daha az mı yersiniz? 

     

2. Yemek zamanlarında, yemek 

istediğinizden daha az yemeye çalışır 

mısınız? 

     

3.Kilonuzdan endişe duyduğunuz için 

size sunulan yiyecek ya da içeceği ne 

sıklıkla reddedersiniz? 

     

4. Ne yediğinize tam olarak dikkat 

eder misiniz? 

     

5. Bilinçli olarak zayıflatıcı besinler 

mi yersiniz ? 

     

6. Çok fazla yediğinizde, ertesi gün 

daha az yer misiniz? 

     

7. Kilo almamak için az yemeye 

dikkat eder misiniz ? 

     

8. Kilonuza dikkat ettiğiniz için ne 

sıklıkla öğün aralarında yemek 

yememeye çalışırsınız? 

     

9. Kilonuza dikkat ettiğiniz için ne 

sıklıkla akşamları yemek yememeye 

çalışırsınız? 

     

10. Ne yiyeceğinize karar 

verirken kilonuzu hesaba katar 

mısınız? 

     

11. Bir şeyden rahatsız 

olduğunuzda daha fazla yemek 

yemek ister misiniz? 

     

12. Yapacak bir şeyiniz olmadığında 

yemek ister misiniz? 

     

13. Depresyonda olduğunuzda ya da 

hayal kırıklığına uğradığınızda 

yemek istermisiniz? 

     

14. Kendinizi yalnız hissettiğinizde 

yemek ister misiniz? 

     

15. Biri sizi üzdüğünde yemek ister 

misiniz? 

     

16. Sinirleriniz bozuk olduğu 

zaman yemek ister misiniz? 
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 Hiçbir 

zaman 

Nadiren Bazen Sık Çok sık 

17. İstemediğiniz bir şey olduğu zaman 

yemek ister misiniz? 

     

18. Kaygılı, endişeli olduğunuz zaman 

yemek ister misiniz? 

     

19. bir şeyler ters ya da yanlış 

gittiğinde yemek ister misiniz? 

     

20. Korktuğunuz zaman yemek ister 

misiniz? 

     

21. Hayal kırıklığına uğradığınız 

zaman yemek ister misiniz? 

     

22. Duygusal olarak üzüntülü 

olduğunuzda yemek ister misiniz? 

     

23. Huzursuz olduğunuzda ya da 

canınız sıkkın olduğunda yemek ister 

misiniz? 

     

24. Yediğiniz şey lezzetliyse, 

genelde yediğinizden daha çok 

yer misiniz? 

     

25. Yediğiniz şey güzel kokuyor ve 

güzel görünüyorsa, genelde 

yediğinizden daha çok yer misiniz? 

     

26. Lezzetli bir şey gördüğünüzde 

ya da kokladığınızda onu yemek 

istermisiniz? 

     

27. Eğer yemek için lezzetli bir şeyler 

varsa doğrudan onu yer misiniz? 

     

28. Eğer bir fırının önünden geçerseniz, 

lezzetli bir şeyler satın almak ister 

misiniz? 

     

29. Eğer bir kafe ya da büfenin 

önünden geçerseniz, lezzetli bir şeyler 

satın almak ister misiniz? 

     

30. Başkalarını yerken görürseniz, 

sizde yemek yemek ister misiniz? 

     

*31. Lezzetli yiyeceklere karşı 

koyabilir misiniz? 

     

32. Başkalarını yerken gördüğünüzde, 

genelde yediğinizden daha fazla yer 

misiniz? 

     

33.Yemek hazırlarken bir şeyler 

yemeye meyilli misiniz? 
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EK 4: Besin Tüketim Sıklığı Formu   

          Aşağıda belirtilen yiyecekleri ne sıklıkla tüketirsiniz ? 

 Tüketim Sıklığı 

Besinler 
Hergün Haftada 

1-2 Gün 

15Günde 

Bir 

Ayda Bir 

Kez 

Tüketmem 

Süt ve Süt Ürünleri      

Ayran      

Peynir      

Yoğurt      

Et, Yumurta, Kuru Bakliyat      

Kırmızı Et      

Tavuk      

Balık      

Sakatat (Ciğer, Böbrek vb.)      

Yumurta      

Kuru Baklagil Nohut, Kuru 

fasulye vb.) 

     

Yağlı Tohumlar (Fındık, 

fıstık) 

     

Sebze ve Meyveler      

Yeşil Yapraklı Sebzeler      

Diğer Sebzeler      

Patates      

Domates      

Meyveler      

Ekmek ve Diğer Tahıllar      

Ekmek      

Pide, Pizza vb.      

Pirinç Pilavı      

Bulgur Pilavı      

Mısır      

Makarna      

Bisküvi      

Şekerli Yiyecekler      

Çikolata, gofret      

Reçel      

Bal      

Pekmez      

Hamur Tatlıları      

Sütlü Tatlılar      

Meyveli Tatlılar      

Gazlı ve Diğer İçecekler      

Kola      

Meyve Suyu      

Çay      

Fast food türü yiyecekler      
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EK 5: 24 Saatlik Besin Tüketim Kaydı Formu   

Aşağıda bir gün boyunca yediğiniz besinleri saatleri ve miktarlarıyla birlikte (su 

bardağı, kahve fincanı, çay bardağı, kupa, yemek kaşığı tatlı kaşığı (tepeleme, silme), 

kepçe, küçük, orta boy, büyük boy vb.) belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞÜNLER BESİNLER MİKTAR 

SABAH 

Saat: 

  

ARA  

Saat: 

  

ÖĞLE 

Saat: 

  

ARA  

Saat: 

  

AKŞAM 

Saat: 

  

ARA  

Saat: 

  



 

 

102 
 

EK 6: Duygusal İştah Anketi (DİA) 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdakiler sizin DUYGULARINIZI ifade ediyor: 

Normal ile kıyaslandığında, yemek yemeniz: 

Daha Az Aynı Daha Fazla 

S Z:             

üzgün (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

sıkılmış (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

güvenli (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

kızgın (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

  kaygılı (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

mutlu (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

yılgın (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 yorgun (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

karamsar (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

korkmu (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

rahat (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

neşeli (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

yalnız (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

hevesli (olduğunuzda) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

Aşağıdakiler sizin içinde bulunduğunuz ŞARTLARI ifade ediyor: 

  Normal ile kıyaslandı ında, yemek yemeniz: 

 

  Daha az Aynı Daha Fazla 

SİZ:            

Baskı altında iken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

Hararetli bir tartışmadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 Size yakın olan biri felakete 

uğradıktan sonra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 Aşık olduğunuzda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 Bir ilişkiyi bitirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 Keyif veren bir hobi ile meşgul 

olduğunuz sırada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 Para veya bir eşyanızı 

kaybettikten sonra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 

 İyi haberler aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UD CB 
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EK 7: ETİK KURUL RAPORU  
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9. İNTİHAL RAPORU 

 


