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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yeme bo-
zuklukları alanında yapılmış lisansüstü çalışmaların ince-
lenmesidir. Yöntem: Araştırmada nicel araştırma yöntem-
lerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma-
nın örneklemini 2015-2020 yılları arasında yapılmış 79 
yüksek lisans, 5 doktora ve 27 tıpta uzmanlık tezleri olmak 
üzere toplam 111 tez oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun 
olarak geliştirilen veri toplama formu ile tezler incelen-
miştir. Veriler, yüzde ve frekansa dayalı olarak yorum-
lanmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre yeme 
bozuklukları ile ilgili en fazla çalışmanın yüksek lisans 
tezlerinde olduğu (%71,14) ve en fazla çalışmanın 2019 
yılında (%38,73) yapıldığı görülmüştür. Tezlerin çoğunlu-
ğuna (%90,1) tam metin olarak erişim sağlanmıştır. Ça-
lışmalar en fazla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde (%45,95) 
yürütülmüştür. Çalışmaların yayınlandığı anabilim dalla-
rına bakıldığında en fazla çalışmanın (%28,9) Beslenme 
ve Diyetetik ABD’da yürütüldüğü görülmüştür. Çalışma 
grubu açısından bakıldığında en fazla seçilen örneklem 
grubunun farklı yaş grubundaki bireyler (%25,22) oldu-
ğu tespit edilmiştir. Yeme bozukluğunun ilişkilendirildiği 
konuların dağılımı ele alındığında ise en fazla psikolojik 
faktörler (%25,22) ile birlikte ele alındığı görülmüştür. So-
nuç: Araştırma sonucunda en fazla çalışmanın 2019 yılın-
da, yüksek lisans tezlerinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 
ve Beslenme ve Diyetetik ABD’da yürütüldüğü, örneklem 
grubunun en çok farklı yaş grubundaki bireylerden seçil-
diği ve çalışmalarda en çok yeme bozukluğu ile psikolojik 
faktörlerin ilişkilendirildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozukluğu, Lisansüstü Tezler, 
Tez İnceleme

Abstract: The aim of this study was to review graduate 
study done on eating disorders in Turkey. Descriptive sur-
vey model, one of the quantitative research methods, was 
used in this study. The sample of the study consists of a to-
tal of 111 theses, 79 master’s theses, 5 doctoral theses and 
27 specialty theses in medicine between 2015-2020. The-
ses were analyzed with the data collection form developed 
by the researcher as the data collection tool in accordance 
with the purpose of the research. The data obtained were 
interpreted based on percentage and frequency. Accord-
ing to the findings of the study, it was observed that the 
most studies on eating disorders were in master’s theses 
(71.14%) and the most studies were performed in 2019 
(38.73%). Most of the theses (90.1%) were accessed in 
full text. Studies were mostly conducted in the Institute 
of Health Sciences (45.95%). Considering the departments 
where the studies were published, it was observed that the 
most studies (28.9%) were conducted in the ABD on Nu-
trition and Dietetics. In terms of the study group, it was 
determined that the most chosen sample group was indi-
viduals (25.22%) in different age groups. Considering the 
distribution of the issues associated with eating disorders, 
it was observed that it was mostly dealt with psychological 
factors (25.22%). As a result of the research, it was seen 
that the most studies were carried out in master’s theses, 
Health Sciences Institute and Nutrition and Dietetics ABD 
in 2019, the sample group was mostly selected from in-
dividuals from different age groups, and the studies were 
mostly associated with psychological factors.

Keyswords: Eating Disorders, Postgraduate Thesis, Thesis 
Reiew
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GİRİŞ

Kültürel faktörlerin, alışkanlıkların, günlük 
yaşantı biçimlerinin hızla değiştiği günümüz 
dünyasında yeme alışkanlıkları da hızla fark-
lılaşmaktadır. Bu değişimle birlikte, şimdiye 
kadar dikkate alınmamış veya önemsenme-
miş bazı yeme davranışlarının patolojik olup 
olmadığı ile ilgili bir dizi araştırmaya gerek 
duyulmaktadır. Aslında yeme bozuklukları-
nın çok eskiden beri var olduğu fakat farkına 
varılmadığı da günümüzde anlaşılmaktadır 
(Ünsal vd., 2010: 100). Yaygın inanışın aksi-
ne yeme bozukluklarının nedeni genç kadın-
ların erkeklere çekici gözükmek istemeleri 
gibi basit bir sonuca bağlanmamalıdır. Yapı-
lan araştırmalar bireyin yaşamını daha kesin 
olarak kontrol edebildiği tek alanın yiyecek 
tüketimi konusu olduğu için kişinin kontrolü 
bu noktada ele almaya çalıştığını göstermiştir. 
Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde ise yeme bozuk-
lukları özellikle ergenlik dönemindeki çocuk-
ların karşılaştığı duygusal ve psikolojik so-
runlar olarak ön plana çıkmaktadır (Sahranç, 
2019: 128).

Yeme bozuklukları yemeklerle değil duygu-
larla ilişkili problemlerdir. Yeme davranışları 
ruh halinden etkilenerek çok fazla veya çok 
az yemek yeme davranışı inkâr veya bağım-
lılıklarla ilişkili olabilmektedir. Bu durum ise 
yeme problemi olarak değerlendirilir (Ünü-
san, 2001: 1). Beden üzerinde mücadelenin 
en net gözlenebildiği ruhsal bir hastalıktır. 

Yeme davranışının bozulmasıyla birlikte ki-
loyu kontrol etmeye yönelik ısrarlı bir dav-
ranış söz konusudur (Yücel, 2009: 39). Son 
zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir 
ki yeme bozukluklarının gelişiminde doğum 
öncesi, sırası ve erken çocukluk döneminde-
ki bazı komplikasyonlar olası bir etkiye sahip 
olabilir. Doğum öncesi etkenlerden çocukluk-
ta geçirilen enfeksiyonlar, prematüre doğum, 
doğum ağırlığının düşük olması ve doğum 
travmları da yeme bozukluğunun gelişiminde 
etkilidir (Sokol, 2000: 133-45).

Yeme bozuklukları çok ciddi tıbbi sonuçlara 
yol açan ve erken tanı ve tedavinin önemli ve 
gerekli olduğu yeme davranışlarında meydana 
gelen psikiyatrik bir hastalıktır. Yeme bozuk-
lukları yeterli ve dengeli beslenmenin bozul-
ması sonucu ortaya çıkar. Yeme bozuklukları 
büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilemektedir 
(Öğütlü, 2020: 131). Çocukluk dönemindeki 
yeme bozuklukları, pika sendromu, ruminas-
yon bozukluğu, kasıtlı/kaçıngan yiyecek alı-
mı bozukluğudur (Öğütlü, 2020: 131). Daha 
sık rastlanılan pika sendromu çocukların ze-
hirli madde içeren yiyecekleri aşırı tüketme-
sine yol açar. Çinko, demir, kurşun gibi me-
taller çok az miktarda mideye indiriliyorsa 
zararı kısmen olacaktır. Küçük çocuklarda 
görülebilen oyun hamuru, toprak, macun vb. 
maddeleri tüketmeleri sonucu ve doğrudan 
yeme bozukluğu olarak değerlendirilmemesi 
gereken karın ağrısı gibi bazı problemlere yol 
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açan durumlar olabilir. Fakat çocuk bu davra-
nışını sergilemeye devam ediyorsa, yememe-
si gereken maddeleri (tebeşir, toprak, kağıt, 
boya vb.) yeme eğilimi gösteriyorsa doğru bir 
yönlendirme yapılarak çocuğun bu yeme bo-
zukluğunun biyolojik bir ihtiyaçtan mı yoksa 
psikolojik süreçlerden mi kaynaklandığı be-
lirlenmelidir (Aksoy, 2018). Yeme bozukluk-
ları daha çok ergenlerde görülmekte olup daha 
ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Yeme 
bozukluğuna sahip kişiler ağırlığını zihinsel 
olarak daha fazla algılamaktadır (Öğütlü, 
2020: 132). Ergenlik dönemindeki kız ergen-
ler bedenlerinde oluşan fiziksel değişiklikleri 
daha olumsuz algılarken erkek ergenler daha 
olumlu algılamaktadır. Kız ergenler vücutla-
rının yağlanması, adet görme gibi değişiklik-
lerden daha rahatsız olurken erkek ergenler 
boylarının uzamasından, kas kütlelerinin art-
masından vb. dolayı daha olumlu beden yar-
gılarına sahip olabilmektedir. Özellikle zayıf 
olma yönündeki genel sosyal baskı, şişman 
etiketi ve damgalaması gibi çevresel faktörler 
de ergenlik döneminde vücut algısının bozul-
ması veya sağlıksız yeme davranışlarına yol 
açabilmektedir (Akalın, 2019: 192). Ergenlik 
döneminde en sık görülen yeme bozuklukları 
anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve tı-
kınırcasına yeme bozukluğudur. Ortoreksiya 
nevroza ile obezite de ergenlik döneminde sık 
görülen yeme bozukluklarındandır (Öğütlü, 
2020: 131). Bazı kaynaklarda obezite yeme 
bozuklukları arasında yer alsa da bazı kay-

naklara göre tıbbi bir bozukluk olup psiki-
yatrik sınıflamalarda yeme bozukluğu olarak 
ele alınmamaktadır. Fakat ruhsal faktörlerle 
yakın ilişkisi ve psikolojik sonuçları da dik-
kate alınınca obezite psikyatrik değerlendir-
meyi de hak etmektedir denilebilir. Özellikle 
tıkınırcasına yeme bozukluğu obezitenin bir 
alt grubu olarak ele alınmalıdır (Yücel, 2009: 
39).

Anoreksiya nevroza 1873’te William W. Gull 
tarafından ‘sinirsel iştahsızlık’ olarak tanım-
lanmış ve uzun yıllar bu anlamını koruyarak 
da tıp literatüründe anlamını koruyarak kul-
lanılmıştır. Ancak günümüzde yapılan araş-
tırmalar neticesinde hastaların gerçek bir iş-
tahsızlıklarının olmadığı söylenebilmektedir 
(Yücel, 2009: 39). Hastalar kilo almaktan aşı-
rı korkarlar ve kilo verdikçe de obezite olma 
korkusu şiddetlenir. Kişide beden imajında 
bozulmalarla birlikte kadınlarda menstruas-
yonun kesilir. Kısa sürede çok hızlı kilo kaybı 
ile normal olan vücut ağırlığını kabul etmeye 
karşı şiddetli direnç gösterilir (Erdem, 2013: 
52). Bulimia nevroza tekrarlayan şekilde aşı-
rı yemek yeme ve ardından da bu durumu 
kompanse edici davranışlar sergileme şek-
linde tanımlanır. Hasta aşırı yemek yedikten 
sonra kendini kusturma, idrar sökücü veya 
ishal yapıcı ilaç kullanma ile yediği besinle-
ri vücudundan atmaya çalışır (Erdem, 2013: 
52). Anoreksiya ile bulimia nevroza 10-19 
yaş kızlarda daha fazla olup %2-4 oranında 
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görülebilirken erkeklerde daha az rastlanılıp 
bu oran %0.2’ye düşmektedir (Erdem, 2013: 
52). Yapılan bir çalışmada ergenlerde yeme 
bozukluğu yaygınlığı %2,33 iken, kızlarda 
bu oran %4,03 olup en fazla anoreksiyanın 
görüldüğü, erkeklerde ise tıkınırcasına yeme 
bozukluğunun en sık görülen yeme bozuklu-
ğu olduğu saptanmıştır. Ayrıca eş tanı olarak 
majör depresyon ve genelleşmiş anksiyete 
bozukluğunun da sık görüldüğü belirlenmiş-
tir (Vardar ve Erzengin, 2011: 1). 

Yeme bozukluğunun erken tanı ve tedavi 
edilmesi hastalığın daha hızlı düzeltilmesi 
ve sonradan tekrarlamasına engel olur. Daha 
kötü ve önlenemeyecek sorunların doğması-
nı engeller. Özellikle rutin taramalar yapıla-
rak bu taramalarda çocuk ve ergenlere yeme 
tutumları ve beden algılarına yönelik sorular 
sorulmalıdır (Öğütlü, 2020: 131). Yeme bo-
zukluklarıyla ilgili yurt dışında bir takım ön-
leyici çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri 
okullarda öğrenciler için verilen sağlığa yö-
nelik bilgilendirici eğitimleridir. Türkiye’de 
ise yeme bozuklukları ile ilgili çalışmaların 
sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle ülke-
mizde önleyici çalışmalara yönelik birtakım 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Bektaş, 
2000: 67).

AMAÇ

Çocuklarda görülen duygusal ve davranışsal 
bozuklardan yeme bozukluklarıyla ilgili ya-

pılmış çalışmaların incelenmesi, bu alandaki 
gelişmeleri ortaya koyması açısından önemli 
olup, yeme bozukluklarının birey üzerindeki 
etkileri dikkate alınarak bu araştırmada da 
Türkiye’de yapılmış olan yüksek lisans, dok-
tora ve tıpta uzmanlık tezleri ‘yeme bozuklu-
ğu’ anahtar kelimesi aracığıyla incelenmiştir. 
Çalışmada yeme bozuklukları alanında ya-
pılmış lisansüstü tezlerin tematik dağılımla-
rı incelenmesi amaçlanarak, bu doğrultuda 
incelenen lisansüstü tezlerin yıllarına, seçi-
len örneklem grubuna, tam metin veya özet 
metin olarak erişilme durumuna, yayınlandı-
ğı anabilim dalları ile enstitülerine ve ilişki-
lendirildikleri konulara göre nasıl bir dağılım 
gösterdikleri araştırılmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını Türkiye’de 2015-
2020 yılları arasında yapılmış YÖK ulusal 
tez merkezi veri tabanında ‘yeme bozuklu-
ğu’ anahtar kelimesiyle taratılan 79 yüksek 
lisans, 5 doktora ve 27 tıpta uzmanlık tezleri 
olmak üzere toplam 111 tez oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nicel perspektif benimsenerek, 
Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında yeme 
bozuklukları ile ilgili yapılmış lisansüstü 
tezlerin tematik dağılımları incelenmiş oldu-
ğundan bu çalışma betimsel araştırmaların 
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tarama modeli tipindedir. Betimsel araştırma-
larda çalışmalar daha dikkatli bir şekilde in-
celenir ve betimsel araştırmalarda en yaygın 
olarak kullanılan yöntem de tarama modelidir 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 
ve Demirel, 2008: 112)

Evren ve Örneklem

Çalışmaya 2015-2020 yılları arası Türkiye’de 
yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal 
Tez Merkezi internet sitesi üzerinden ulaşılan 
tezler dâhil edilmiştir. Ulaşılan tezlerin araş-
tırmaya dâhil edilebilmesi için ölçüt olarak 
2015-2020 yılları arasında ‘yeme bozukluğu’ 
anahtar kelimesi kullanılması belirlenmiştir. 
Bu kapsamda Beslenme ve Diyetetik Anabi-
lim Dalı, Psikoloji Anabilim Dalı, Psikiyat-
ri Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Anabilim 
Dalı, Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı, 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Beden Eğitimi 
ve Spor Anabilim Dalı, Hemşirelik Anabi-
lim Dalı, Bağımlılık Danışmanlığı ve Reha-
bilitasyon Anabilim Dalı, Çocuk Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, Uygulamalı Psi-
koloji Anabilim Dalı, Spor Sağlık Bilimleri 
Anabilim Dalı, Spor Bilimleri Ve Teknolo-
jisi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi Ve Ev 
Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyoloji 
Anabilim Dalı, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi 
Anabilim Dalı, Ebelik Anabilim Dalı, Eğitim 

Bilimleri Anabilim Dalı, İç Hastalıklar Ana-
bilim Dalı, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim 
Dalı, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim 
Dalı ile Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana-
bilim Dallarında 2015-2020 yılları arasında 
Türkiye’de yapılmış özet ve tam metin olarak 
ulaşılan tüm lisansüstü tezler kodlanarak bil-
gisayar ortamında aktarılıp incelenmiştir. 

Araştırma evreni, Yükseköğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivle-
nen, ‘yeme bozukluğu’ anahtar kelimesi ara-
tılarak bulunan 163 lisansüstü tezden oluş-
maktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise 2015-2020 yıl-
ları arasında yapılmış 79 yüksek lisans, 5 dok-
tora ve 27 tıpta uzmanlık tezleri olmak üzere 
toplam 111 tez oluşturmaktadır. Araştırmanın 
evreni dikkate alındığında 2015-2020 yılları 
arasında yeme bozukluğu ile ilgili yapılan 
tezlerin %68 olduğu belirlenmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştır-
macı tarafından araştırmanın amacına uygun 
olarak geliştirilen veri toplama formu ile tez-
ler incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

YÖK ulusal tez merkezi veri tabanında 2015-
2020 yılları arasındaki ‘yeme bozukluğu’ 
konulu tezler taranmıştır. Araştırma için veri 
toplama aracı olarak veri toplama formu kul-
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lanılmıştır. Bu formda örneklem olarak ele 
alınan lisansüstü tezlerin 79 tanesinin yüksek 
lisans tezi, 5 tanesinin doktora tezi ve 27 ta-
nesinin de Tıpta uzmanlık tezi olduğu belir-
lenmiştir.

Elde edilen verilerin analizi (tezlerin yıllara 
ve türlerine göre dağılımı, tam metin ya da 
özet olarak ulaşılma dağılımı, tezlerin yapıl-
dığı enstitülerin dağılımı, yapıldığı anabilim 
dallarının dağılımı, çalışma gruplarının dağı-
lımı, tezlerin ilişkilendirildiği alanların/konu-
ların dağılımı vb.) frekans dağılımı ve yüzde-
ler ile özetlenerek yorumlanmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma YÖK ulusal tez merkezi veri 
tabanında 2015-2020 yılları arasında ‘yeme 

bozukluğu’ konusunda yapılmış; 79 yüksek 
lisans, 5 doktora ve 27 tıpta uzmanlık tezleri 
olmak üzere toplam 111 tezle sınırlıdır.

Araştırmanın Etik İzni

Bu araştırmanın etik kurul raporu bulunma-
maktadır. YÖK ulusal tez merkezi sayfasın-
dan erişim izni olan 111 tez çalışmaya alın-
mıştır.

BULGULAR

Bu araştırmada Türkiye’de yapılmış lisansüs-
tü tezlerin ‘yeme bozukluğu’ anahtar keli-
mesi aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. 
Örnekleme dâhil edilen 111 tane lisansüstü 
çalışmaya ait veriler aşağıda tablolar halinde 
verilmiştir.

Tablo 1. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yıllara ve Türlerine Göre Dağılımı 

Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Toplam

Yıllar f % f % f % f %

2015 3 2,70 - - 3 2,70 6 5,40

2016 10 9 - - 5 4,50 15 13,51

2017 10 9 2 1,80 7 6,30 19 17,11

2018 18 16,21 1 0,90 8 7,20 27 24,32

2019 37 33,33 2 1,80 4 3,60 43 38,73

2020 1 0,90 - - - - 1 0,90

Toplam 79 71,14 5 4,50 27 24,3 111 100
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Tablo 1 incelendiğinde, yeme bozukluğu 
anahtar kelimesi ile aratılarak bulunan li-
sansüstü tezlerin %71,14’nün yüksek lisans, 
%4,50’sinin doktora, %24,3’ünün tıpta uz-
manlık tezi olduğu görülmüştür. Yüksek li-
sans tezlerinin %2,70’inin (3 çalışma) 2015 
yılında, %9’unun (10 çalışma) hem 2016 
hem 2017 yıllarında, %16,21’inin (18 çalış-
ma) 2018 yılında, %33,33’ünün (37 çalış-
ma) 2019 yılında ve %0,90’ının (1 çalışma) 
2020 yılında yapıldığı görülmüştür. Doktora 
tezlerinde 2015, 2016 ve 2020 yıllarında hiç 
çalışma yapılmadığı, %1,80’inin (2 çalışma) 
hem 2017 hem 2019 yıllarında ve %0,90’ının 
(1 çalışma) 2018 yılında yapıldığı görülmüş-
tür. Tıpta uzmanlık tezlerinin ise %2,70’inin 
(3 çalışma) 2015 yılında, %4,50’unun (10 
çalışma) 2016 yılında, %6,30’unun (7 çalış-
ma) 2017 yılında, %7,20’sinin (8 çalışma) 
2018 yılında, %3,60’ının (4 çalışma) 2019 
yılında yapıldığı ve 2020 yılında hiç çalışma 
yapılmadığı görülmüştür. Toplamda ise lisan-
süstü çalışmaların %5,40’ının 2015 yılında 
(6 çalışma), %13,51’inin 2016 yılında (15 
çalışma), %17,11’inin 2017 yılında (19 çalış-

ma), %24,32’sinin 2018 yılında (27 çalışma), 
%38,73’ünün 2019 yılında (43 çalışma) ve 
%0,90’ının 2020 yılında (1 çalışma) yapıldığı 
görülmüştür.

Yeme bozukluklarıyla ilgili yapılmış lisansüs-
tü tezlerden yüksek lisans tezlerinde 2016 yı-
lında bir artış olduğu ve diğer yıllarda da bu 
artışın devam ettiği, en fazla 2018 yılında bu 
konuda yüksek lisans tezi olduğu ve 37 çalış-
manın yapıldığı, toplamda ise 79 çalışma ol-
duğu görülmektedir. Doktora tezleri incelendi-
ğinde 2015, 2016 ve 2020 yıllarında hiç çalış-
ma yapılmadığı, toplamda ise 5 çalışma yapı-
larak, yılda 2 çalışmayla en fazla çalışmaların 
2017 ve 2019 yıllarında yapıldığı görülmekte-
dir. Tıpta uzmanlık tezleri incelendiğinde 2015 
yılından 2018 yılına kadar çalışmaların arttığı 
fakat 2019 yılından sonra çalışmaların azaldı-
ğı, 2020 yılında ise hiç çalışma olmadığı top-
lamda ise 27 çalışma yapıldığı görülmektedir. 
Toplamda ise en fazla çalışmanın 2019 yılında 
olduğu ve 43 çalışma yapıldığı, en az çalışma-
nın ise 2020 yılında olup sadece 1 çalışma ya-
pıldığı görülmektedir.

Tablo 2. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlere Tam Metin ya da Özet Olarak  
Ulaşılma Dağılımı

Değişken f %
Tam metin 100 90,1
Özeti 11 9,9
TOPLAM 111 100
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Tablo 2 incelendiğinde yeme bozuklukları ile 
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin %90,1’ine 
(100 çalışma) tam metin olarak, %9,9’una 

(11 çalışma) özet olarak ulaşılabildiği görül-
mektedir.

Tablo 3. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Enstitülerin Dağılımı

Değişken f %
Sosyal Bilimler Enstitüsü 31 27,93
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 51 45,95
Tıp Fakültesi 21 18,92
Eğitim Araştırma Hastanesi 8 7,3
TOPLAM 111 100

Tablo 3 incelendiğinde yeme bozuklukları ile 
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin %27,93’ünün 
(31 çalışma) Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 
%45,95’inin (51 çalışma) Sağlık Bilimleri 
Enstitüsünde, %18,92’sinin (21 çalışma) Tıp 
Fakültesinde, %7,3’ünün (8 çalışma) Eğitim 

Araştırma Hastanelerinde yapıldığı görül-
mektedir. Yeme bozukluğu ile ilgili lisansüstü 
çalışmaların en çok Sağlık Bilimleri Enstitü-
sünde, en az ise Eğitim Araştırma Hastanele-
rinde yapılmış olduğu görülmüştür.
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Tablo 4. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dallarının  
Dağılımı

Değişken f %

Beslenme ve Diyetetik ABD 32 28,9

Psikoloji ABD 17 15,4

Psikiyatri ABD 5 4,50

Klinik Psikoloji ABD 10 9,00

Toplum Beslenmesi ABD 2 1,80

Halk Sağlığı ABD 4 3,60

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ABD 4 3,60

Beden Eğitimi ve Spor ABD 2 1,80

Hemşirelik ABD 3 2,70

Bağımlılık Danışmanlığı ve 
Rehabilitasyon ABD

                                         2 1,80

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD 6 5,40

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD 6 5,40

Aile Hekimliği 4 3,60

Diğer 12 10,81

TOPLAM 111 100

Tablo 4 incelendiğinde yeme bozuklukları ile 
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin %28,9’unun 
(32 çalışma) Beslenme ve Diyetetik, %15, 
4’ünün (17 çalışma) Psikoloji, %4,50’sinin 
(5 çalışma) Psikiyatri, %9’unun (10 çalış-
ma) Klinik Psikoloji, %1,80’inin (2 çalışma) 
Toplum Beslenmesi, %3,60’ının (4 çalışma) 
Halk sağlığı,  %3,60’ının (4 çalışma) Çocuk 
Sağlığı Hastalıkları, %1,80’nin (2 çalışma) 
Beden Eğitimi ve Spor, %2,70’inin (3 ça-
lışma) Hemşirelik, %1,80’inin (2 çalışma) 
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon, 

%5,40’ının (6 çalışma) Çocuk Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları, %5,40’ının (6 çalış-
ma) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, %3,60’ının 
(4 çalışma) Aile Hekimliği Anabilim Dalında 
yapıldıkları görülmektedir. 

Diğer olarak belirtilen anabilim dalları ise 
Uygulamalı Psikoloji, Spor Sağlık Bilimleri, 
Spor Bilimleri Ve Teknolojisi, Çocuk Gelişi-
mi Ve Ev Yönetimi Eğitimi, Sosyoloji, Besin 
Hijyeni Ve Teknolojisi, Ebelik, Eğitim Bilim-
leri, İç Hastalıklar, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, 
Kadın Hastalıkları Ve Doğum İle Fizyotera-



79

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
October - November - December Number: 41 Autumn Winter Term Year: 2021

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ekim - Kasım - Aralık Sayı: 41 Sonbahar Kış Dönemi Year: 2021

ID:544 K:637
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

pi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları olup, 
her bir anabilim dalında sadece 1 çalışma 
(%0,90) yapılmıştır. Toplamda lisansüstü tez-

lerin %10,81’inin (12 çalışma) bu anabilim 
dallarında yapıldığı görülmektedir.

Tablo 5. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlerin Çalışma Gruplarının Dağılımı

Değişken f %

Okul öncesi dönem çocukları 1 0,90

Ortaokul öğrencileri 1 0,90

Lise öğrencileri 8 7,20

Üniversite öğrencileri 22 19,81

Ergen kız çocukları 6 5,40

Kadın üniversite öğrencileri 3 2,70

Yetişkin kadın 15 13,51

Yetişkinler 27 24,32

Farklı yaş gruplarından bireyler 28 25,22

TOPLAM 111 100

Tablo 5 incelendiğinde yeme bozuklukları 
ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çalışma 
gruplarının %0,90’ının (1 çalışma) okul ön-
cesi dönem çocukları, %0,90’ının (1 çalışma) 
ortaokul öğrencileri, %7,20’sinin (8 çalışma) 
lise öğrencileri, %19,81’inin (22 çalışma) 
üniversite öğrencileri, %5,40’ının (6 çalış-
ma) ergenlik dönemindeki kız çocukları, 
%2,70’inin (3 çalışma) kadın üniversite öğ-
rencileri, %13,51’inin (15 çalışma) yetişkin 

kadın, %24, 32’sinin (27 çalışma) yetişkinler, 
%25,22’sinin (28 çalışma) farklı yaş grupla-
rından bireyler olduğu görülmektedir. Yeme 
bozukluğu ile ilgili lisansüstü çalışmaların 
çalışma gruplarına bakıldığında en çok farklı 
yaş grubundaki bireylerin, en az ise okul ön-
cesi dönem çocukları ile ortaokul öğrencile-
rinin araştırmaların örneklemini oluşturduğu 
görülmüştür.
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Tablo 6. Örnekleme Dâhil Edilen Lisansüstü Tezlerin İlişkilendirildiği  
Alanların/Konuların Dağılımı

Değişken f %

Yeme tutumları 14 12,61

Psikolojik faktörler 28 25,22

Tıbbi faktörler 19 17,11

Beden Eğitimi ve Spor 3 2,70

Duygusal faktörler 3 2,70

Yeme farkındalığı 2 1,90

Beslenme bilgisi 2 1,90

Ölçek çalışmaları 5 4,50

Beden algısı 8 7,20

Sosyal medya 4 3,60

Aile tutum ve ilişkileri 3 2,70

Çevresel faktörler 4 3,60

Alt tipler 16 14,41

TOPLAM 111 100

Tablo 6 incelendiğinde yeme bozuklukları ile 
ilgili yapılan lisansüstü tezlerin %12,61’inin 
(14 çalışma) yeme tutumları, %25,22’sinin 
(28 çalışma) psikolojik faktörler, %17,11’inin 
(19 çalışma) tıbbi faktörler, %2,70’inin (3 ça-
lışma) Beden Eğitim ve Spor, %2,70’inin (3 
çalışma) duygusal faktörler, %1,90’ının (2 
çalışma) yeme farkındalığı, %1,90’ının (2 ça-
lışma) beslenme bilgisi, %4,50’sinin (5 çalış-
ma) ölçek çalışmaları, %7,20’sinin (8 çalış-
ma) beden algısı, %3,60’ının (4 çalışma) sos-
yal medya, %2,70’inin (3 çalışma) aile tutum 
ve ilişkileri, %3,60’ının (4 çalışma) çevresel 
faktörler, %14,41’inin (16 çalışma) yeme 

bozukluğunun alt tipleri ile ilişkilendirildiği 
görülmektedir. Elde edilen sonuçlara bakıldı-
ğında en çok yeme bozuklukları ile psikolojik 
faktörler arasındaki ilişkinin incelendiği, en 
az ise yeme bozuklukları ve yeme farkında-
lığı ile beslenme bilgisi arasındaki ilişkilerin 
incelendiği görülmektedir.

TARTIŞMA 

Bu araştırmada 2015-2020 yılları arasında 
Türkiye’de yapılmış olan yüksek lisans, dok-
tora ve tıpta uzmanlık tezleri ‘yeme bozuklu-
ğu’ anahtar kelimesi aracığıyla incelenmiştir.
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Araştırma kapsamında inceleme yapılan 111 
lisansüstü çalışmadan elde edilen veriler so-
nucunda çalışma türlerine göre dağılımları-
na bakıldığında 2015-2020 yılları arasında 
%71,14 oran ile en fazla yüksek lisans tezinin 
yazıldığı görülmektedir. Ardından ise ikin-
ci sırada %24,3 oran ile tıpta uzmanlık tezi, 
%4,50 oran ile de en az doktora tezi yazılmış-
tır. Çocukluk dönemindeki duygusal ve dav-
ranışsal sorunlarla ilgili Türkiye’de yapılmış 
lisansüstü tezlerin incelendiği bir araştırma-
da da, %13,10 oran ile en az doktora tezinin, 
%44,88 oran ile en fazla tıpta uzmanlık tezi-
nin olduğu görülmüştür (Ayanoğlu vd., 2019: 
196). Türkiye’de 1986-2013 yılları arasında 
okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisan-
süstü tezlerin incelendiği bir başka çalışmada 
sadece 6 tane doktora tezinin olduğu, bu alan-
da yüksek lisans ve özellikle de doktora tez-
lerinin yetersiz olduğu belirtilmiştir (Kaytez 
ve Durualp, 2014: 110). Bu araştırmanın so-
nuçlarına bakıldığında da en az doktora tezi 
çalışılmış olması bir eksiklik olarak düşünü-
lebilir. Okul öncesi eğitimi alanında yapılmış 
lisansüstü çalışmaların incelendiği benzer 
araştırmalara bakıldığında da yüksek lisans 
tezlerinin doktora tez çalışmalarına oranla 
daha fazla olduğu belirlenmiştir (Can Yaşar 
ve Aral, 2011: 70; Ahi ve Kıldan, 2013: 23). 
Bu durum lisansüstü eğitimlerde yüksek li-
sans eğitimi alındıktan sonra doktora eğitimi-
ne devam etme oranının daha düşük olması 
ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca doktora eğitimi-

nin yüksek lisans eğitimine göre daha zahmet 
isteyen, daha uzun bir eğitim döneminin ol-
ması ve yüksek lisansa göre giriş koşullarının 
da zor olması doktora alanında yapılan çalış-
maların daha az olmasıyla da ilgili olabilir 
(Coşkun vd., 2014: 375; Aslışen ve Yıldırım 
Hacıibrahimoğlu, 2020: 284). Nitekim çocuk 
gelişimi ve okul öncesi eğitimi alanlarındaki 
doktora programlarının da artırılması doktora 
tez çalışmalarının artışında etkili olacaktır.

Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıyla 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin yıllara göre 
dağılımlarına bakıldığında en fazla çalışma 
2019 yılında olup ve 43 lisansüstü çalışma 
yapılmıştır. Genel olarak ise 2016 ile 2019 
yılları arasında çalışmaların daha fazla oldu-
ğu görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinde 
2016 yılında bir artış olduğu ve sonraki yıl-
larda bu artış devam ederken 2020 yılında 
sadece 1 çalışmanın yapıldığı, en fazla 2018 
yılında bu konuda yüksek lisans tezi olduğu 
ve 37 çalışmanın yapıldığı, toplamda ise 79 
çalışma olduğu görülmektedir. Doktora tezle-
ri incelendiğinde 2015, 2016 ve 2020 yılla-
rında hiç çalışma yapılmadığı, toplamda ise 
5 çalışma yapılarak, yılda 2 çalışmayla en 
fazla çalışmaların 2017 ve 2019 yıllarında 
yapıldığı görülmektedir. Tıpta uzmanlık tez-
leri incelendiğinde 2015 yılından 2018 yılına 
kadar çalışmaların arttığı fakat 2019 yılından 
sonra çalışmaların azaldığı, 2020 yılında ise 
hiç çalışma olmadığı toplamda ise 27 çalışma 
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yapıldığı görülmektedir. İncelenen lisansüstü 
çalışmalara bakıldığında yıllar geçtikçe araş-
tırmalarda artış olması yeme bozuklukları 
konusunun günümüze yaklaştıkça daha çok 
önem kazanmasıyla ilişkilendirilebilir, fakat 
özellikle 2016 yılıyla birlikte bir ivme oldu-
ğu görülse de artış düzenli olmayıp düzensiz 
bir dağılım olduğu da görülmektedir. Özellik-
le 2020 yılında sadece 1 çalışma yapılmıştır 
fakat çalışmaların çok az olması çalışma-
ların henüz yayınlanmamış olmasıyla ilgili 
olabilir. Aynı zamanda Aslışen ve Yıldırım 
Hacıibrahimoğlu’nun (2020: 284) lisansüstü 
araştırmaları inceledikleri çalışmalarında da 
benzer bir sonuç görülmüş 2005 yılında bir 
artış olduğu belirlense de sonraki yıllarda dü-
zensiz bir dağılım olduğu görülmüştür. Du-
rukan, Atalay ve Şen’in (2015) okul öncesi 
alanda yapılan lisansüstü tezleri inceledikleri 
çalışmada da 2005-2008 yılları arasında ça-
lışmalarda bir artış olsa da artış aynı hızda de-
vam etmeyip sonraki yıllarda azalmalar veya 
artışlarla birlikte dalgalanmalar göstererek 
düzensiz bir süreç izlemiştir (Aslışen ve Yıl-
dırım Hacıibrahimoğlu, 2020: 284).

Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıyla 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin özet ya da 
tam metin olarak ulaşılma dağılımlarına ba-
kıldığında lisansüstü tezlerin %90,1’ine tam 
metin olarak, %9,9’una özet olarak ulaşılabil-
diği görülmektedir. Tezlerin daha çok kişiye 
ulaşmasının sağlanmasında tezin tam metin 

olarak erişime açılması etkilidir denilebilir ve 
bu durum araştırmada tam metin olarak ula-
şılan tezlerin oranının daha yüksek olmasını 
açıklamaktadır. İnternet ve bilgi teknolojile-
rindeki hızlı gelişmeyle birlikte bilgiye ulaş-
mada en önemli sayılan kaynaklardan tezler 
de yeni bir boyut kazanarak artık elektronik 
ortamlarda erişime açılıp daha etkin kullanıl-
maya başlanmıştır. Tam metin olarak tezlerin 
erişime açılması öğrencilere, kütüphanelere 
hizmete sunularak önemli avantajları berabe-
rinde getirmiştir (Boz, 2001: 153).

Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıyla 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkla-
rı enstitülere göre dağılımlarına bakıldığın-
da lisansüstü tezlerin %27,93’ünün Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde, %45,95’inin Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde, %18,92’sinin Tıp Fa-
kültesinde, %7,3’ünün Eğitim Araştırma Has-
tanelerinde yapıldığı görülmektedir. Yeme 
bozukluğu ile ilgili lisansüstü çalışmaların 
en çok Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, en az 
ise Eğitim Araştırma Hastanelerinde yapıl-
mış olduğu görülmüştür. Bu durum yeme 
bozukluklarının sağlık alanında yaşanan bir 
davranışsal bozukluk olmasıyla ilişkilendiri-
lebilir. Eğitim araştırma hastanelerinde daha 
az çalışma olması ise yeme bozukluğu olan 
bireylerin hastalığın tedavisiyle ilgili hasta-
nelere daha az başvurmuş olabileceği ile iliş-
kili olabilir.
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Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıyla 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkları 
anabilim dallarına göre dağılımlarına bakıl-
dığında en fazla çalışmanın %28,9 oranıyla 
Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında, en 
az çalışmanın ise %0,90 oranla Uygulamalı 
Psikoloji, Spor Sağlık Bilimleri, Spor Bilim-
leri Ve Teknolojisi, Çocuk Gelişimi Ve Ev 
Yönetimi Eğitimi, Sosyoloji, Besin Hijyeni 
Ve Teknolojisi, Ebelik, Eğitim Bilimleri, İç 
Hastalıklar, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Kadın 
Hastalıkları Ve Doğum İle Fizyoterapi Ve Re-
habilitasyon Anabilim Dallarında olup, her bir 
anabilim dalında sadece 1 çalışma yapılmıştır. 
Bu sonuçlara bakıldığında birden çok anabi-
lim dalında çalışma yapıldığı görülmektedir. 
Çalışmaların bu kadar farklı ve çok anabilim 
dallarında yapılmış olması duygusal ve dav-
ranışsal bozuklukların geniş bir yelpazede ele 
alınmasıyla ilişkilendirilebilir (Ayanoğlu vd., 
2019: 196). 

Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıy-
la ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin çalışma 
gruplarına göre dağılımlarına bakıldığında 
%0,90’ının okul öncesi dönem çocukları ile 
ortaokul öğrencileri, %2,70’inin kadın üniver-
site öğrencileri, %5,40’ının ergenlik dönemin-
deki kız çocukları, %7,20’sinin lise öğrenci-
leri, %13,51’inin yetişkin kadın, %19,81’inin 
üniversite öğrencileri, %24,32’sinin yetişkin-
ler, %25,22’sinin farklı yaş gruplarından bi-
reyler olduğu görülmektedir. Farklı yaş grup-

ları olarak nitelendirilen kategoride belli bir 
dönemsel ayrım gözetilmeden birden fazla yaş 
grubunu kapsayan, ergenliğin ilk yıllarından 
yetişkinlik yıllarını bir arada örneklem grubu 
olarak alan çalışmalar olduğu için bu kategori 
ile belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıl-
dığında en çok farklı yaş grubundaki bireyle-
rin, en az ise okul öncesi dönem çocukları ile 
ortaokul öğrencilerinin araştırmaların örnek-
lemini oluşturduğu görülmüştür. Yeme bozuk-
lukları kadınlarda erkeklere oranla daha fazla 
görülmekle birlikte, kadınlarda da erkeklerde 
de ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde klinik 
olarak tanılanmış vakalar daha fazladır (Hoek 
ve Van Hoeken, 2003: 383). Dolayısıyla araş-
tırmalarda örneklem grubu olarak ergenlik 
ve yetişkinlik dönemini içeren yaş aralığının 
seçilmesinin sebebi, yeme bozukluklarının 
ergenlik yıllarında başlayıp yetişkinlikte de 
devam edebilmesi olabilir. Kilo alımı ile so-
nuçlanan erinlik yıllarıyla birlikte ergenlik 
dönemi, fiziksel görüntüsüyle ilgili ergenin 
büyük bir özgüvensizlik yaşadığı dönemdir. 
Fiziksel görünüşe abartılı odaklanma ve ince 
olma arzusu sonucu anormal ve sıra dışı kilo 
kaybetme yollarına ergenlik döneminde baş-
vurma oranları yüksektir (Lock ve Le Grande, 
2006: 253). Çalışmalara bakıldığında ergenle-
rin %45’i daha ince olmak isterken %37’si kilo 
kaybetme yöntemlerine başvurduğunu belirtir 
ve ortaokul ve lise yıllarındaki bireylerde bu 
oranlar çok daha fazla artış göstermektedir.
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Araştırmada incelenen yeme bozukluklarıyla 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin ilişkilendi-
rildiği alanlara/konulara göre dağılımlarına 
bakıldığında %25,22 oranı ile en fazla psiko-
lojik faktörlerle ilişkilendirildiği, %1,90 ora-
nı ile de ez az yeme farkındalığı ve beslenme 
bilgisi ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu 
sonuçlara bakıldığında yeme bozukluğunun 
sebepleri ile ilgili psikolojik faktörlerin daha 
ilişkili olabileceği düşünülerek aralarındaki 
ilişki incelenmek istenmiş olabilir. Nitekim 
yapılan çalışmalara bakıldığında yeme bo-
zukluklarının gelişimiyle ilgili travma sonra-
sı stres bozukluğu, çocukluk çağı cinsel taciz 
ve istismar da sık olarak görülen durumlardır 
(Brewerton, 2007: 561). Ayrıca ailedeki an-
laşmazlıklar, anne-baba ölümü, olumsuz anne 
baba tutumları, ailevi güçlükler, cinsel istis-
marlar vb. travmatik yaşantıların etkili oldu-
ğu görülmektedir. Özellikle yeme bozukluğu 
olan ergenler yetişkinlik dönemlerinde anksi-
yete bozuklukları, depresif bozukluklar, uy-
kusuzluk, intihar girişimleri için önemli risk 
altındadırlar. 2002 yılında yapılmış bir çalış-
maya göre çalışmada yer alan yeme bozuklu-
ğu olan ergenlerin yalnızca %22’sinin geçti-
ğimiz yıllarda psikiyatrik tedavi aldıkları gö-
rülmüştür (Johnson et al., 2002: 545). Yapılan 
bir diğer çalışmada da yeme bozukluğu olan 
hastaların yarısından daha fazlasında en az 
bir tane anksiyete bozukluğu tanısının olduğu 
ve bu bozuklukların en çok obsesif kompulsif 

bozukluk ardından da sosyal fobi olduğu be-
lirtilmiştir (Kaye, et al., 2004: 2215).

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
yeme bozuklukları ile ilgili en fazla çalışma-
nın 2019 yılında ve yüksek lisans tezlerinde 
olduğu görülmüştür. Tezlerin çoğunluğuna 
tam metin olarak erişim sağlanmıştır. Ça-
lışmaların yayınlandığı enstitü ve anabilim 
dallarına bakıldığında en fazla araştırmanın 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ve Beslenme 
ve Diyetetik Anabilim dalında yürütüldüğü 
görülmüştür. En fazla seçilen örneklem gru-
bunun farklı yaş grubundaki bireyler olduğu 
tespit edilmiştir. Yeme bozukluğunun iliş-
kilendirildiği alanlara bakıldığında en fazla 
psikolojik faktörler ile birlikte ele alındığı 
görülmüştür.

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü 
çalışmalara bakıldığında Çocuk Gelişimi ve 
Ev Yönetimi Eğitimi alanında yalnızca bir 
çalışma olduğu görülmektedir. Yeme bozuk-
luklarının ergenlik yıllarında daha fazla oldu-
ğu düşünülürse bu çalışmaların Çocuk Gelişi-
mi alanında da artırılmasıyla konuya gereken 
önemin verilmesinde etkili olacağı ve litera-
türe katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yeme bozukluğu ile ilgili çok kültürlü ortam-
lar ele alınarak farklı örneklem grupları ile 
çalışmaların yapılması, geçerliliği daha yük-
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sek sonuçların ortaya çıkmasına imkân sağ-
layacaktır. 

Yeme bozukluğu eğilimi olan çocuklardaki 
psikolojik faktörler düşünülerek özellikle aile 
yapısı, bulunduğu aile ortamı veya diğer çev-
resel faktörler ele alınarak araştırmalar yapıl-
ması önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: In today’s world where cultural factors, habits and daily life styles are changing 
rapidly, eating habits are also rapidly changing.  With this change, there is a need for a series 
of studies on whether some eating behaviors that have not been taken into account or taken 
into account until now are pathological.  In fact, it is understood today that eating disorders 
have existed for a long time but were not noticed (Ünsal, Tozun, Ayrancı, & Arslantaş. 2010).  
Eating disorders are problems associated with emotions, not food.  Eating behaviors influenced 
by mood, and eating too much or too little can be associated with denial or addictions.  This 
situation is considered as an eating problem (Ünüsan, 2001).  It is a mental illness in which the 
struggle on the body can be observed most clearly.  With the deterioration of eating behavior, 
there is an insistent behavior to control weight (Yücel, 2009).  Eating disorders are a psychi-
atric disease that causes very serious medical consequences and occurs in eating behaviors 
where early diagnosis and treatment are important and necessary.  Eating disorders occur as 
a result of the deterioration of adequate and balanced nutrition.  Eating disorders negatively 
affect growth and development (Öğütlü, 2020).  Eating disorders are more common in adoles-
cents and can lead to more serious consequences.  People with eating disorders perceive their 
weight more mentally (Öğütlü, 2020).  The most common eating disorders in adolescence are 
anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder.  Orthorexia nervosa and obesity 
are also common eating disorders in adolescence (Öğütlü, 2020).  Early diagnosis and treat-
ment of an eating disorder prevents the disease from being corrected more quickly and from 
recurring later.  It prevents the emergence of worse and unavoidable problems.  In particular, 
routine screenings should be conducted and children and adolescents should be asked questions 
about their eating attitudes and body perceptions (Öğütlü, 2020). Aim: Examining the studies 
on eating disorders, one of the emotional and behavioral disorders seen in children, is impor-
tant in terms of revealing the developments in this field, and considering the effects of eating 
disorders on the individual. this study also included postgraduate, doctoral and medical studies 
conducted in Turkey between 2015-2020. Specialization theses were examined using the key-
word ‘eating disorder’.  In this study, it is aimed to examine the thematic distribution of post-
graduate theses in the field of eating disorders. Method: By adopting a quantitative perspective 
in the research, the thematic distribution of postgraduate theses on eating disorders in Turkey 
between the years 2015-2020 was examined, so this study is in the type of screening model of 
descriptive research.  Theses that were made in Turkey between the years of 2015-2020 and 
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accessed through the website of the National Thesis Center of the Higher Education Institution 
were included in the study.  In order to include the theses in the research, the use of the key-
word “eating disorder” was determined as a criterion between 2015 and 2020. In this context, 
Nutrition and Dietetics Department, Psychology Department, Psychiatry Department, Clinical 
Psychology Department, Community Nutrition Department, Public Health Department, De-
partment of Child Health Diseases, Department of Physical Education and Sports, Department 
of Nursing, Department of Addiction Counseling and Rehabilitation, Department of Child Ado-
lescent Psychiatry and Diseases, Department of Psychiatry, Department of Family Medicine, 
Applied Psychology Department, Department of Sports Health Sciences, Department of Sports 
Sciences and Technology, Department of Child Development and Home Management Educa-
tion, Department of Sociology, Department of Food Hygiene and Technology, Department of 
Midwifery, Department of Educational Sciences, Department of Internal Medicine, Department 
of Neurosurgery and Neurosurgery.  All the postgraduate theses made in Turkey between 2015-
2020 in the Department of Obstetrics and Gynecology and the Departments of Physiotherapy 
and Rehabilitation, which were accessed as abstract and full text, were coded, transferred and 
analyzed in the computer environment.  The research universe consists of 163 postgraduate 
theses archived in the National Thesis Center Database of the Council of Higher Education 
and found by searching for the keyword “eating disorder”. The sample of the research is 111 
theses, 79 master’s, 5 doctorate and 27 specialization in medicine, made between 2015-2020. 
Considering the universe of the research, it was determined that 68% of the theses related to 
eating disorders were made between 2015 and 2020. Analysis of the data obtained (dissertati-
ons according to years and types, distribution of access in full text or summary, distribution of 
institutes where theses were made, department in which they were made) branches, distributi-
on of study groups, distribution of areas/topics associated with theses, etc.) are interpreted by 
summarizing with frequency distribution and percentages. Findings and Results: As a result 
of the data obtained from 111 graduate studies examined within the scope of the research, when 
the distribution according to the study types is examined, it is seen that the most master’s theses 
were written with a rate of 71.14% between the years 2015-2020.  Then, in the second place, 
the thesis of specialization in medicine was written with 24.3%, and at least the doctoral thesis 
was written with a rate of 4.50%.  Considering the distribution of postgraduate theses on eating 
disorders examined in the study by years. The highest number of studies was in 2019 and 43 
postgraduate studies were conducted.  In general, it is seen that there are more studies between 
2016 and 2019.  When the distribution of the postgraduate theses on eating disorders examined, 
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the research is examined as summary or full text, it is seen that 90.1% of the postgraduate the-
ses can be accessed as full text and 9.9% as abstracts.  It has been observed that postgraduate 
studies on eating disorders were mostly conducted in the Institute of Health Sciences with a rate 
of 45.95%, and at least in Education and Research Hospitals with a rate of 7.3%.  When the dist-
ribution of the postgraduate theses on eating disorders examined in the study according to the 
departments they are made, the most studies are in the Department of Nutrition and Dietetics 
with 28.9%, the least with 0.90% of the studies in Applied Psychology, Sports Health Sciences, 
Sports Sciences and Technology, Childhood. Development and Home Management Education, 
Sociology, Food Hygiene and Technology, Midwifery, Educational Sciences, Internal Diseases, 
Neurosurgery, Gynecology and Obstetrics, Physiotherapy and Rehabilitation Departments, and 
only one study was conducted in each department.  When the distribution of the postgraduate 
theses on eating disorders examined in the study according to the study groups is examined, it 
is seen that individuals from different age groups are selected as the sample group with a ma-
ximum rate of 25.22%.  When the distribution of the postgraduate theses on eating disorders 
examined in the study according to the related fields/subjects is examined, it is seen that they 
are mostly associated with psychological factors with a rate of 25.22%, and at least with a rate 
of 1.90% with eating awareness and nutritional knowledge.  


