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Beslenme ve Diyetetik Bölümü

“Çikolata Paneli”
Yüksek İhtisas Üniversitesi (YİÜ) Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik 

Bölümü uluslararası standartlar çerçevesinde 

belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve 

değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı 

diyetisyen yetiştirmek, bilim ve teknolojiye 

dayalı, eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık 

hizmetleri sunmak amacı ile 2016-2017 akademik 

yılında öğrenci alımına başlamıştır. Kadrosunda 

bulunan beslenme ve diyetetik alanında uzman 

öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve diğer 

Panel Başkanı Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 

öncelikle yeterli ve dengeli beslenmenin 

öneminden bahsetmiş, gelişen besin 

endüstrisinin beslenmeye getirdiği olası yarar ve 

zararları vurgulamıştır. Yüzyılın mesleği olarak 

tanımlanan diyetisyenlik mesleğine henüz yeni 

adım atan öğrencilere bilgi donanımlarını en üst 

düzeye getirmelerinin gerekliliğini altını çizerek 

ifade etmiştir. 

Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam Müdürü 

Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise çikolatanın 

nelerden ve nasıl yapıldığını, çikolata bileşeni 

kakaonun nerelerden elde edildiğini, kakao 

meyvesinden çikolataya olan yolculuğu anlatarak 

açıklamış, ülkelerin çikolata tüketim miktarlarına 

değinmiş ve sonrasında da çikolata üreten 

firmada çalışan bir beslenme uzmanı olarak 

ürün geliştirme ve iletişim sırasında nelere 

dikkat edilmesi gerektiğinden sözetmiş ve şu 

açıklamalarda bulunmuştur: 

“Çikolatanın elde edilmesi; karıştırma, 
inceltme, konçlama, temperleme ve paketleme 
olmak üzere beş temel basamaktan geçen uzun 
bir süreçtir.  Çikolatanın kalitesini belirleyen 
unsur kakao yağı oranıdır. Kakao yağı oranı 
arttıkça çikolatanın kalitesi de artar. Çikolata 
eritirken direkt ateşte değil, benmari usulü 
eritilmesi gerekmektedir. Direkt ateşte eritilirse, 
çikolatada yanma denilen olay meydana gelir. 

üniversitelerden de gelen öğretim elemanlarının 

destekleri ile eğitim öğretim hizmetini 

yürütmektedir. 

YÜİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak, 

öğrencileri diyetisyenlik mesleğinin içine bir 

adım daha çekmek, toplumda oldukça sık 

olarak tüketilen bir besin olan çikolatanın olası 

sağlık etkilerini tartışmak ve değerlendirmek 

amacı ile Türkiye Diyetisyenler Derneği kurucu 

başkanı, Beslenme ve Diyetetik camiasının 

duayenlerinden Prof. Dr. Türkan Kutluay 

Merdol’un başkanlığını yaptığı “Çikolata-

Onu ne kadar tanıyoruz” konulu bir panel 

düzenlenmiştir. Panele bölümümüz öğretim 

üyesi Yard. Doç. Dr. Tuğba Küçükkasap Cömert, 

bir çikolata üreticisi firmada Beslenme, Sağlık 

ve İyi Yaşam Müdürü olarak görev yapan 

Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ve çikolata 

yapımında deneyimli Şef Aslı Ayan panelist 

olarak katılmışlardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğretim üyeleri ve öğrencilerinin dinleyici olarak 

katıldığı panel başarı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Bu durumda çikolatanın kıvamı balçık gibi 
olur. Çikolata ısı; nem ve kokuyu sevmez, 
18-20 derecelerde, % 50 nemli ortamda ve 
kokusuz ortamda saklanmalıdır. Isınan 
çikolata açıldığında erimemiş gözükse de soğuk 
ortama konduğunda yüzeye çıkan yağ donarak 
beyazlaşma meydana gelir. Nemli ve kokulu 
ortamda bırakılırsa, nemi ve kokuyu içine 
çeker. Özellikle baharat depolanan depolarda 
saklanmamalıdır” 

YİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.

Dr. Tuğba Küçükkasap Cömert ise “yapılan 

çalışmalarda çikolatanın sağlığa yararlı olası 

etkilerinin var olmasına karşın, özellikle vücut 

ağırlığı denetiminde yüksek yağ ve şeker içeriğinin 

(Tablo 1), yaşlı bireylerde ise theobromine ve 

kafein içeriğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, 

çalışmalarda kullanılan ürünlerin, piyasada var 

olanlara göre daha yüksek polifenol içeriğine 

sahip olduğunu, flavonol içeriğini zengin 

tutarken tadı da tüketilebilir düzeyde tutacak 

yöntemler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 

“Sağlık İçin Çikolata” ifadesi için, büyük çaplı 

gözlemsel ve girişimsel önyargısız çalışmalara 

gereksinim olduğunu vurgulamıştır.

Tablo 1. Kakao tozu, sütlü çikolata ve sade 

çikolatanın besin içeriği 

Kakao 

Tozu

Sütlü 

Çikolata

Sade 

Çikolata

Makro bes öğ. ve enerji (g/100g)

CHO  18.5 8.4 4.7

Protein 21.7 30.3 29.2

Yağ 11.5 59.4 64.8

Enerji 312 529 525

Mikro besin öğesi (mg/100 g)

Na 950 120 11

K 1500 420 300

Ca 130 220 38

Mg 520 55 100

Fe 10.5 1.6 2.4

Cu 3.9 0.3 0.7

P 660 240 140

Cl 460 270 100

Panelde ayrıca YİU Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim 

elemanları Öğr. Gör. Yeliz Güçer ve Öğr.Gör. 

Aysun İytemür tarafından yürütülen “Üniversite 

Öğrencilerinde Çikolata Tüketim Durumunun 

Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma verileri 

paylaşılmıştır. Toplam 203 üniversite öğrencisi 

üzerinde ankete dayalı yürütülen çalışmada, 

beden kütle indeksi (kg/m2) sınıflamasına 

göre zayıf olan bireylerin % 30.4’ünün, şişman 

bireylerin ise %50.0’sinin günde 1’den fazla 

çikolata tükettikleri saptanmış, istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki gösterilmemiştir. 

Bireylerin çoğunlukla (%34.5) antepfıstıklı 

çikolata tercih ettikleri ve %98.5’inde çikolata 

seçiminde tadın ön planda olduğu belirlenmiştir. 

Anketi yanıtlayanların %31’inin çikolata satın 

alırken etiket bilgilerini okuduğu ve sıklıkla  

(% 9.9) enerji içeriğine bakıldığı gösterilmiştir. 

Kız bireylerde duygusal durum ile çikolata 

tüketimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

belirlenmiş, üzgün ve mutsuzken, kendilerini 

yalnız hissettiklerinde, kaygılı olduklarında (sırası 

ile %72.4, %52.6, %51.9) erkek bireylere (sırası 

ile %36.7, %26.5, %26.5) göre daha çok çikolata 

tüketme eğiliminde oldukları saptanmıştır 

(p<0.005). Sonuç olarak üniversite birinci 

sınıf öğrencileri arasında genellikle çikolatanın 

sevilerek tüketildiği, özellikle kız öğrencilerde 

tüketimin duygusal durum ile ilintili olduğu 

gösterilmiştir.

Son olarak ise Ankara Mutfak Atölyesi’nden Şef 

Aslı Ayan tarafından, öğrencilerin katılımları ile 

görsel çikolata yapımı gerçekleştirilmiştir.

Panel sonunda YİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Sayın Prof. Dr. Emel Koptagel 

katılımcılara teşekkür belgeleri sunarak, sağlıklı 

beslenme konusunda kişilerin/öğrencilerin 

bilgi düzeylerini arttıran, beslenme durumlarını 

değerlendiren, tüm bölümlerin birlikte organize 

ettiği çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
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