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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 
 

İZMİT’TE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN TERCİHLERİ 
VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 
 

Ümit SORMAZ 
 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ev Ekonomisi (Beslenme Bilimleri) Anabilim Dalı 
 
 

Danışman: Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 
 
 

Bu araştırma; Kocaeli ili İzmit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı lise ve dengi okullarda 

öğrenim gören 180 kız, 180 erkek toplam 360 öğrencinin besin tercihleri ve beslenme bilgi düzeylerini 

belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

 

Öğrencilerin % 89.4’ ünde herhangi bir besine karşı alerji görülmediği, % 88.3’ ünün herhangi bir diyet 

uygulamadığı, % 92.2’ sinin beslenme dersi almadığı, % 55.5’ inin basında beslenmeyle ilgili çıkan 

haberlerden etkilenmediği, % 55.8’ inin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde ürünün üretim -son kullanma 

tarihine dikkat ettikleri, % 42.5’ inin bazen yeterli ve dengeli beslendiklerini düşündükleri belirlenmiştir. 

 

Öğrencilerin  % 51.9’ unun günde üç öğün tükettikleri, % 20.3’ ünün kahvaltıyı, % 18.6’ sının öğle 

yemeğini, % 7.5’ inin akşam öğününü atladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 55.0’ inin okul saatinde 

dışardan yemek yedikleri yerlerden memnun oldukları, fast food restoranlara % 81.9’ unun arkadaşlarıyla, 

% 49.2’ sinin hafta sonu gitmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

 

Öğrencilerin fast food restoranları yiyecekler lezzetli olduğu için, fast food servisi yapan restoranlardan 

hamburger restoranını, fast food ürünlerden en çok hamburgeri, içeceklerden en çok kolalı içecekleri, 

geleneksel mutfağımızdaki yiyeceklerden en çok mantıyı, tatlılardan en çok baklavayı, ayak üstü satılan 

yiyeceklerden en çok köfte ekmeği ve simit-poğaçayı, etlerden en çok kırmızı eti, kurubaklagil 

yemeklerinden en çok etli kurufasülye ve etli nohutu, pilav/makarna çeşitlerinden en çok pirinç pilavını, 

sebze yemeklerinden en çok ıspanak yemeğini, meyvelerden en çok mandalina ve muzu, peynir 

çeşitlerinden en çok beyaz peyniri, tatlılardan en çok balı ve reçeli tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

2006, 148 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Besin Tercihleri, Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

 
A RESEARCH ON THE FOOD PREFERENCES AND NUTRITIONAL  

KNOWLEDGE OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS IN IZMIT DISTRICT 
 
 

Ümit SORMAZ 
 
 

Ankara University 
Graduate School of  Natural and Applied Sciences 

Department of  Home Economics (Nutrition Sciences)  
 
 

Supervisor:  Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 
 

 
This research has been planned and conducted to clarify the food preferences and nutritional knowledge 

of the 360 high school students, 180 girls and 180 boys, in Izmit, Kocaeli. 

 

Depends on this research, it has been concluded that 89.4 % of the students have no any allergic reaction 

to any food; 88.3 % of them aren’t on diet; 92.2 % of them haven’t studied any lesson on how to nourish; 

55.5 % of the pupils aren’t affected to any news about nourishment on TV; 55.8 % of them pay attention 

to the production and expiration date of the packed products they buy and 42.5 % of them think that they 

sometimes nourish enough and balanced. 

 

Then, it has been determined that 51.9% of the students eat three meals a day, but on the other hand 

20.3% of them omit breakfast, 18.6% of the pupils omit lunch and 7.5% of them omit dinner. Also, it has 

been concluded that 55% of the students are satisfied with the restaurants where they have their meals 

during the school time. Moreover, 81.9% of them prefer to go to fast food restaurants with their friends 

and 49.2% of them prefer to go there at the weekends. 

 

Following these results, it has been determined that students prefer to go to fast food restaurants because 

of having delicious food; next, they prefer to go to the restaurants who sell hamburger among the other 

fast food restaurants; they also prefer to eat hamburger among the fast food; to drink coke among the 

drinks. Besides, they mostly prefer to eat “manti” (a ravioli-like dish served with yoghurt) among our 

traditional food; to eat “baklava” (sweet pastry generally cut into diamond shaped pieces) among the 

deserts; to eat meatball with bread, “simit” (savoury roll covered with sesame seeds) and “poğaça” 

(savoury pastry) among our traditional fast food; dried beans with meat and chickpea with meat among 

legumes meals; pilaf among rice/pasta kinds; spinach among vegetable meals; mandarin and banana 

among  fruits; white cheese among cheese kinds and lastly honey and jam among sweets.  

2006, 148  pages 

Key Words: Student, Food Preferences, Nutritional Habits, Nutritional Knowledge Levels 



 iii

TEŞEKKÜR 
 

 

Çalışmamı, her aşamasında bilgi, yardım, öneri ve tecrübelerini esirgemeden 

yönlendiren, hem akademik ortamda hem de beşeri ilişkilerde engin görüş ve fikirleriyle 

yetişmeme ve gelişmeme katkıda bulunan değerli danışman hocam Sayın Prof. Dr. 

Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU’ na, çalışmalarım süresince maddi ve manevi desteğini 

esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Özfer ÖZÇELİK’ e, Sayın Doç. Dr. Pınar ÇAKIROĞLU’ 

na, Sayın Doç. Dr. Nevin ŞANLIER ve Sayın Doç. Dr. Nezih MÜFTÜGİL’ e,   tüm 

yaşamım boyunca desteklerini benden esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma en içten ve 

derin duygularımla teşekkür ederim.  

 

 

 

Ümit SORMAZ 

İstanbul, Şubat  2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

 
İÇİ)DEKİLER 

 
 

ÖZET……………………………………………………………………...…….…….....i 
ABSTRACT…………………………………………………………..……...……........ii 
TEŞEKKÜR...……………………………………………………………...…..……...iii 
ÇİZELGELER DİZİ)İ…………………………………………….…………………vi 
1.GİRİŞ……….. .............................................................................................................. 1 
2. KAY)AK ÖZETLERİ ............................................................................................. 17 
3. MATERYAL VE YÖ)TEM .................................................................................... 26 
3.1 Araştırma Bölgesinin ve Yerinin Belirlenmesi ..................................................... 26 
3.2 Araştırma Yöntemi ve Örneklemin Belirlenmesi................................................. 26 
3.3 Anket Formunun Hazırlanması ve Uygulanması ................................................ 27 
3.4 Verilerin Değerlendirilmesi .................................................................................... 28 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA ................................................................................. 29 
4.1 Araştırmaya Alınan Öğrenciler Hakkında Genel Bilgiler .................................. 29 
4.1.1 Öğrencilerin yaş, ikamet ettikleri yer, evlerinin bulunduğu yer ve                   

ailelerindeki birey sayısı ...................................................................................... 29 
4.1.2 Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim ve çalışma durumları ...................... 31 
4.1.3 Öğrencilerin beden kitle indeksleri (BKI) ......................................................... 34 
4.1.4 Öğrencilerin strese girme ile sosyo-kültürel faaliyette bulunma            

durumu .................................................................................................................. 35 
4.1.5 Öğrencilerde görülen sürekli bir sağlık sorunu, alerji bulunma            

durumu ile derslerde en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri…………...…..38 
4.1.6 Öğrencilerin diyet yapma durumları ................................................................. 41 
4.1.7 Öğrencilerin beslenme dersi alma, basından beslenme ile ilgili haberleri                

ve reklamlardan etkilenme durumu ................................................................... 44 
4.1.8 Öğrencilerin ambalajlı ürünlerde etiket bilgisi okuma durumu ..................... 48 
4.2. Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları ............................... 50 
4.2.1 Öğrencilerin  günlük öğün sayısı ve  atlanan ana öğünler ............................... 50 
4.2.2 Öğrencilerin ana öğün atlama nedenleri ........................................................... 55 
4.2.3 Öğrencilerin okul saatinde dışarıdan yedikleri yemeklerden     

memnuniyetleri  ve memnun olmama nedenleri ............................................... 58 
4.2.4 Öğrencilerden dışarıda yemek yiyenlerden yemek seçiminde dikkat             

ettikleri etmenler .................................................................................................. 60 
4.2.5 Öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri, giden         

öğrencilerin  kiminle ve ne zaman gittikleri ...................................................... 60 
4.2.6 Öğrencilerin light (düşük kalorili, diyabetik…) olarak adlandırılan     

ürünleri kullanma durumları ............................................................................. 64 
4.2.7 Öğrencilerin çeşitli psikolojik durumlarına göre beslenme               

davranışları ........................................................................................................... 65 
4.2.8 Öğrencilerin yeme şekilleri, tercih ettikleri tatlar ............................................ 69 
4.2.9 Öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli, yemeklerini yedikleri               

yer ve yemek servisinin yapıldığı yer ................................................................. 71 
4.3 Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Besin Tercihleri ............................................. 75 
4.3.1 Öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenleri .................. 75 



 v

4.3.2 Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen hızlı hazır yiyecek servisi       
yapan restoranlar ................................................................................................. 77 

4.3.3 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranları tercih etme         
nedenleri ................................................................................................................ 78 

4.3.4 Öğrencilerin hızlı hazır (fast food) restoranlara gittiklerinde en çok                 
tercih ettikleri yiyecekler ..................................................................................... 79 

4.3.5 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler .................................................... 82 
4.3.6 Öğrencilerin geleneksel yemek tercihleri ........................................................... 85 
4.3.7 Öğrencilerin geleneksel tatlı tercihleri ............................................................... 86 
4.3.8 Öğrencilerin ayak üstü (seyyar) satılan yiyeceklerden tercihleri .................... 88 
4.3.9 Öğrencilerin et tercihleri ..................................................................................... 90 
4.3.10 Öğrencilerin tercih ettikleri eti tüketim şekilleri ............................................ 91 
4.3.11 Öğrencilerin kurubaklagil yemek tercihleri .................................................... 93 
4.3.12 Öğrencilerin pilav/makarna tercihleri ............................................................. 94 
4.3.13 Öğrencilerin sebze yemek tercihleri ................................................................. 95 
4.3.14 Öğrencilerin meyve tercihleri ........................................................................... 97 
4.3.15 Öğrencilerin peynir tercihleri ........................................................................... 99 
4.3.16 Öğrencilerin tatlı besin tercihleri ................................................................... 100 
4.4 Öğrencilerin Beslenme Bilgi Düzeyi .................................................................... 101 
4.4.1 Öğrencilerin beslenme bilgi sorularına verdikleri cevaplar .......................... 102 
4.4.2 Öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri .............................................................. 107 
4.4.3 Öğrencilerin kendi beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ............... 110 
SO)UÇ ve Ö)ERİLER.............................................................................................. 113 
KAY)AKLAR ............................................................................................................ 119 
EK 1 A)KET.……………………………………………………….……...………..133 
EK 2  İZİ)…...………………………………………………………………………146 
ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………………….148 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

ÇİZELGELER DİZİ)İ 

 

Çizelge   3.1 Araştırmanın genel planı ............................................................................ 27 
Çizelge   4.1 Öğrencilerin yaş, ikamet ettikleri yer, evlerinin bulunduğu yer ve     

ailelerindeki birey sayısı ......................................................................... 30 
Çizelge   4.2 Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim ve çalışma durumları ................. 33 
Çizelge   4.3 Öğrencilerin beden kitle indeks (BKI) değerleri ....................................... 34 
Çizelge   4.4 Öğrencilerin strese girme ile sosyo-kültürel faaliyette bulunma                  

durumu .................................................................................................... 36 
Çizelge   4.5 Öğrencilerde görülen sürekli bir sağlık sorunu, alerji bulunma         

durumu ile derslerde en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri ................. 39 
Çizelge   4.6 Öğrencilerin diyet yapma durumu ile diyet aldıkları yer ........................... 43 
Çizelge   4.7 Öğrencilerin beslenme dersi alma, basında çıkan beslenme ile ilgili 

haberlerden etkilenme ve besin reklamlarından etkilenme durumu ....... 45 
Çizelge   4.8 Öğrencilerin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini           

okuma durumları ..................................................................................... 48 
Çizelge   4.9 Öğrencilerin günlük öğün sayısı ve atlanan ana öğünler ........................... 51 
Çizelge   4.10 Öğrencilerin ana öğün atlama nedenleri .................................................. 56 
Çizelge   4.11 Öğrencilerin okul saatinde dışarıdan yedikleri yemeklerden    

memnuniyetleri ve memnun olmama nedenleri ...................................... 59 
Çizelge   4.12 Öğrencilerin dışarıda yemek yedikleri sırada yemek seçiminde         

dikkat ettikleri etmenler .......................................................................... 61 
Çizelge   4.13 Öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri, giden       

öğrencilerin kiminle ve ne zaman gittikleri ............................................ 63 
Çizelge   4.14 Öğrencilerin light (düşük kalorili, diyabetik…) olarak adlandırılan 

ürünleri kullanma durumları ................................................................... 66 
Çizelge   4.15 Öğrencilerin psikolojik durumlarına göre beslenme davranışları ............ 68 
Çizelge   4.16 Öğrencilerin yeme şekilleri ve tercih ettikleri tatlar ................................ 70 
Çizelge   4.17 Öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli, yemeklerini       

yedikleri yer ve yemek servisinin yapıldığı yer ...................................... 73 
Çizelge   4.18 Öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenlerinin   

tercih puan ortalamaları........................................................................... 76 
Çizelge   4.19 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranların ortalama    

tercih puanları.......................................................................................... 77 
Çizelge   4.20 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranları tercih     

nedenleri ortalama puanları ..................................................................... 79 
Çizelge   4.21 Öğrencilerin restoranlara gittiklerinde en çok tercih ettikleri    

yiyeceklerin ortalama puanları ................................................................ 80 
Çizelge   4.22 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler ........................................... 82 
Çizelge   4.23 Öğrencilerin geleneksel mutfağımızda bulunan yiyeceklerden en          

çok tercih ettikleri ................................................................................... 85 
Çizelge   4.24 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri tatlıların ortalama puanları .............. 87 
Çizelge   4.25 Öğrencilerin ayak üstü (seyyar) satılan yiyecekler tercihlerinin      

ortalama puanları ..................................................................................... 89 
Çizelge   4.26 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri et çeşitlerinin ortalama tercih    

puanları .................................................................................................... 91 
Çizelge  4.27 Öğrencilerin et tüketim şekli ortalama tercih puanları ............................. 92 



 vii

Çizelge  4.28 Öğrencilerin kurubaklagil yemeklerine göre ortalama tercih             
puanları .................................................................................................... 93 

Çizelge  4.29 Öğrencilerin pilav/makarna ortalama tercih puanları ............................... 95 
Çizelge  4.30 Öğrencilerin tercih ettiği sebze yemeklerinin ortalama tercih          

puanları .................................................................................................... 96 
Çizelge  4.31 Öğrencilerin meyve ortalama tercih puanları ........................................... 98 
Çizelge  4.32 Öğrencilerin peynir ortalama tercih puanları ............................................ 99 
Çizelge  4.33 Öğrencilerin tatlı besin ortalama tercih puanları .................................... 100 
Çizelge  4.34 Öğrencilerin beslenme bilgi sorularına verdikleri cevaplar .................... 104 
Çizelge  4.35 Öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerine göre dağılımı .......................... 108 
Çizelge  4.36 Öğrencilerin kendilerine göre beslenme bilgi düzeyleri ......................... 111 

 
 

 

 

 

 



 1

1.GİRİŞ 
 

 

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı ve 

üretken olmanın simgesi bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut 

yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir. İnsan sağlığı; beslenme, 

kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi bir çok etmenin etkisi altındadır. Bu etmenlerin 

başında beslenme gelir (Baysal 1999a). Sağlıklı ve doğru beslenme, insan sağlığı 

açısından herhangi bir risk taşımayan güvenilir besinlerle sağlanır (Akşit vd. 1997).  

 

Bütün canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Beslenme, 

yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturmaktadır (Bulduk vd. 2002). Normal 

büyüme, sağlıklı yaşama, zekâ gelişiminden üretim gücüne kadar, insan yaşamını 

ilgilendiren her olayda doğrudan rolü olan beslenmenin önemi, henüz gereğince 

anlaşılamamış, beslenme eğitimi ise yaygınlaşamamıştır (Işıksoluğu 2000). 

 

Beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli 

olan enerji ve besin ögelerinin her birini yeterli miktarda sağlayacak besinleri besin 

değerini yitirmeden, sağlık bozucu hale getirmeden en ekonomik şekilde almak ve 

vücutta kullanmaktır (Baysal 1999a). Beslenme konusu ile tıbbın ilgisi yeni değildir. 

Hipokrat’ dan beri, eski tıp kitaplarının önemli bir kısmı beslenmeye ayrılmıştır. Türk-

İslam tıbbı da, beslenmeye gereken önemi vermiştir (Hatemi 1980). 

 

Sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamanın temel koşullarının başında, standartlara 

uygun büyüme ve gelişmenin sağlanması, dış etkenlere karşı dirençli olunması ve vücut 

yapısının, fiziksel uygunluğunun yaşam boyu korunması gelir.  Bu koşulların temelini 

bilinçli, yeterli ve dengeli beslenme oluşturur (Çelik ve Toksöz 1999).  

 

Yaşam boyunca yeterli ve dengeli beslenmek sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır. Dünya 

nüfusunun hızlı bir şekilde artması buna karşılık besin üretiminde aynı hızda bir artışın 

olamaması ciddi beslenme sorunlarının ortaya çıkışına neden olmaktadır. Bireysel ve 

toplumsal sağlığın korunması için halkın yeterli ve dengeli beslenme konusunda 
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bilinçlendirilmesi koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır (Bulduk vd. 2002).   

 

Yeterli ve dengeli beslenme; bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvence altında yaşaması, 

ekonomik, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesinde belki de en önemli temel koşullardan 

biridir (Arlı vd. 2002). Beslenme yetersizliği ve dengesizliği, büyüme ve gelişmeyi 

engeller, sağlığı bozar, iş verimini düşürür ve hastalıkların iyileşmesini geciktirir.  

Yetersiz ve dengesiz beslenme yönünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, 

isteksiz, hasta bireyler toplum için bir güç değil, bir yüktür (Baysal 2002).  

 

Günümüzde çocukların büyüme ve gelişme düzeyi toplumun sağlık ve beslenme 

durumunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Bulduk vd. 2002). Yetersiz diyetle 

beslenen toplumlardaki çocukların büyüme hızı, yeterli beslenenlerden daha yavaştır. 

Yetersiz ve dengesiz beslenme, yalnız fiziksel büyümeyi değil zeka gelişimini de 

olumsuz yönde etkilemekte, vücut direncini de azalttığından hastalıklara yakalanma 

olasılığı artmakta ve hastalıklar ağır seyretmektedir (Baysal 1999a ).  

 

Bireylerin yetişkinlikte sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi çocuklukta düzenli bir 

beslenme alışkanlığı geliştirilebilmesi ile mümkündür (Bulduk ve Ünver 1991). 

Ülkemizde aşırı, ölçüsüz, pahalı ve yetersiz beslenme sorunlarının yaygın olması; daha 

çok bilgi ve eğitim yetersizliğinden, yanlış alışkanlıklardan, çeşitli gelenek ve 

göreneklerden de kaynaklanmaktadır (Işıksoluğu 2000).  

 

Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel büyüme, gelişme ve cinsel olgunlaşma ile birlikte 

psiko-sosyal değişimlerin ortaya çıktığı bir dönem olan adölesanda da önemlidir 

(Işıksoluğu 1986). Adölesanda büyüme yalnız vücut ölçülerinin artması değil aynı 

zamanda vücut hacminde artış demektir. Büyüme esnasında vücuttaki yağ, su, hormonal 

denge oldukça değişikliğe uğrar. Bu nedenle, bu yaş grubu çocuklarda yeterli ve dengeli 

beslenme çok daha büyük bir önem kazanmaktadır (Yücecan vd. 1994).  
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Son hızlı büyüme ve gelişme dönemi olan adölesanda enerji ve besin ögelerine olan 

gereksinimin arttığı, beslenme yetersizliklerinin büyüme ve gelişmeyi kötü yönde 

etkilediği bilinmektedir (Kınık 1996a). 

 

Adölesan sözcüğü Latince de “adolescense” den gelmektedir (Hurlock 1973).  Terim 

Latince’ de “gelişen” anlamındadır. Psikiyatri sözlüğü adölesanı şöyle tanımlamaktadır; 

fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı  cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan 

ve bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı, çok da belirli olmayan bir 

zamanda sona eren kronolojik bir dönem olup, hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal 

değişimlerle karakterizedir (Çuhadaroğlu 1996).  

 

Başka bir tanımla adölesan; son hızlı fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal 

olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. Adölesan 

henüz erişkin değil ise de, çocuk da değildir (Kınık  2000a). Bu dönem pediatrik grubun 

erişkin döneme geçişini içerdiği için hem pediatrik hem de erişkin dönem sorunlarını 

içermektedir (Aksoy ve Surat 2000). 

 

Adölesan döneminin kronolojik açısından başlama ve bitiş sınırlarını tam olarak 

belirlemek güçtür. Çünkü her bireyin kendine özgü bir gelişim hızı ve yapısı vardır. 

Bunun yanında cinsiyet, iklim, coğrafi yapı, sosyo-ekonomik durumun da gelişimi 

etkilediği bilinmektedir (Önay 2002). Erinlik ve adölesanı oluşturan grubun yaş 

sınırlarını belirlemede farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Yazarların bir kısmı kız ve 

erkek öğrencilerin farklı yaşlarda adölesan döneme ulaştığını ileri sürmektedir (Anonim 

1997).  

 

Bir görüşe göre kız öğrencilerin erinlik dönemine 10-12 yaşlarında, adölesan dönemin 

başlangıcına 13-16 yaşında girdikleri, 17-21 yaşlarında ise adölesan dönemin sonunda 

olduğu belirtilmektedir. Erkekler ise erinliğe 11-13 yaşlarında ulaşırken, adölesanı 

dönemin başlangıcına 13-17 yaşlarında ve delikanlılığa ise 18-21 yaşlarında ulaştıkları 

ileri sürülmektedir (Anonim 1997).   
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Başka bir görüşe göre kızlar 11-13, erkekler 13-15 yaşlarında adölesan öncesi dönemde 

iken, kızlar 13-15 erkekler ise 15-17 yaşlarında adölesan dönemin başlangıcında olup, 

kızlar  15-18, erkekler ise 17-19 yaşlarında orta adölesan dönemine geçmekte ve kızlar 

18-21, erkekler de 19-21 yaşında adölesanın son dönemine girmektedirler. Ülkemizde 

kız öğrencilerin 10-12, erkek öğrencilerin ise 12-14 yaşlarında adölesan dönemine 

girdiği ileri sürülmektedir (Anonim 1997). 

 

Araştırmaların çoğu kız, erkek ayırımı yapmadan adölesan dönemini kendi içinde 

kısımlara ayırarak incelemişlerdir (Anonim 1997).  Bu dönem kendi içinde bazılarına 

göre iki bazılarına göre ise üç döneme ayrılabilecek ölçüde farklılık gösterir (Önay 

2002). Bazı yazarlar adölesan dönemini bir bütün olarak görürler.  

 

Adölesan genel olarak üç evrede incelenmektedir; erken, orta ve geç. Bu bölümleme 

gencin gelişimini etkileyebilecek içsel ve dışsal faktörlerin varlığı göz önüne alınarak 

yapılmaktadır (Çuhadaroğlu 1996). 

 

Erken ergenlik 12-14 yaşlar arasında olup,  bu dönemin en belirgin özelliği puberteyle 

birlikte ortaya çıkan biyolojik değişikliklerin meydana getirdiği baskıya karşı gencin 

uyum ve baş etme çabalarıdır. Bedensel değişiklikler bazen o kadar hızlı olur ki gençler 

bedenlerinin içinde kendilerine yabancılık çekerler. Bu dönemde yoğun biyolojik 

değişiklikler dışında önemli çevresel ve sosyal değişiklikler de olmaktadır. İlkokuldan 

ortaokula geçişin getireceği değişiklikler de önemli stres kaynağı olacaktır. Tüm bu fiziksel 

değişiklikler karışık duygulara yol açabilmektedir. Büyüyor olmanın heyecanı genellikle 

değişikliklerle başedebilme kaygısını da birlikte getirir. Bu nedenle bu dönemdeki 

adölesanlarda duygusal dalgalanmalar sık görülür. Bir gün çok keyifli görünen gencin 

ertesi gün depresif bir hal alması, kendine güveninin azalması bu dönem için hiç de 

şaşırtıcı değildir. Duygusal iniş çıkışlara paralel olarak davranışları da etraftaki erişkinleri 

bocalatacak kadar farklılıklar gösterebilir (Çuhadaroğlu 1996, Çuhadaroğlu 2000).  

 

Orta ergenlik 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönem gerek olgunlaşmanın ve gerekse 

öğrenmenin etkisiyle uyum becerilerinin daha iyi kullanılabildiği bir dönemdir. Pubertal  

değişiklikler, bilişsel (kognitif) gelişme olarak tamamlanmıştır. Genç genellemeler 



 5

yapabilir, soyut düşünebilir ve deneyimleriyle birleştirebileceği içgörü geliştirebilir. 

Sonuç olarak da çevreden gelen uyaranlara fazla tepkisel davranmak yerine daha 

ayrışmış, üzerinde düşünülmüş tutumlar gösterebilir. Bu dönemde baş edilecek önemli 

konulardan biri cinsel kimlik gelişimidir. Beden gelişiminin tamamlanmasıyla birlikte 

her iki cins de kendilerini kız veya erkek olarak tanımaya, tanımlamaya ve buna uygun 

sosyal roller edinmeye başlarlar. Spor ve çeşitli sosyal aktivitelere yönelme bu dönemde 

artmış olarak süren dürtüsel yoğunluğu sublime edebilmeleri, dürtülerle baş etmede 

uygun yollar bulabilmeleri için gençlere çok yardımcı olur. Aile ve toplumsal kurumlar 

bu tür yönlendirmeleri ve seçenekleri arttırabildikleri oranda gençlere destek 

sağlayabilirler (Çuhadaroğlu 1996, Çuhadaroğlu 2000).  

 

Geç ergenlik 18 yaş dolayında başlayıp yirmili yaşlarda devam eden bir gelişim 

dönemidir. Bireyin erişkin psikolojik olgunluğunu kazanıp toplum içinde erişkin 

rollerini  almaya hazır duruma  gelmesiyle sona erer. Bazı bireyler için bu durum yaşam 

boyu süren bir mücadele halini alabilir. Bu dönem genellikle liseyi bitirmeyle başlar.  

Bundan sonra üniversiteye giden ya da çalışmaya başlayan genç artık bir mesleki kimlik 

edinme, meslek alanında kendini tanımlama yolunda ilerler. Bu dönem bir anlamda, 

adölesan dönemin başından beri yaşanan duyguların, geliştirilen becerilerin (beden 

imgesi, özerklik, başarı, yakınlık gibi), kurulan özdeşimlerin harmanlandığı ve 

sentezlendiği bir dönemdir. Bu sentez sonucunda; adölesan dönemin en önemli 

gelişimsel özelliği olan kimlik duygusu oluşur (Çuhadaroğlu 1996, Çuhadaroğlu 2000).  

 

Yetişkin insan, yaşamını sürdürmek, çalışmak ve yıpranan dokularını yenilemek için 

besin almak zorundadır. Çocuk ise; bunlara ek olarak büyüme ve gelişmesi için de 

beslenmek zorundadır (Baysal 1984). 

 

İnsan hayatının iki hızlı büyüme devresi vardır. Birincisi 0-2 yaş bebeklik çağı, ikincisi 

11-19 yaş adölesan çağıdır (Bulduk 1989). Dolayısıyla adölesandaki en önemli 

değişmelerden birisi hızlı fiziksel büyümedir (Kınık 2000b). Bu dönemde gerçekleşen 

büyüme atağı ve cinsel gelişme yanında zamanla değişebilecek fiziksel aktivite 

yoğunluğu, adölesanın bu süreç içinde izlenmesini ve beslenme gereksinimlerinin de 

düzenlenmesini gerektirmektedir (Kınık 1996b). 
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Adölesan döneminin en önemli özelliği olan hızlı büyüme ve gelişme olayı, çocukların 

besin gereksinimlerinin hayatları boyunca ulaşacağı en yüksek düzeye çıkmasına neden 

olur (Türkmen 1996). Bu çağdaki hızlı büyüme ve gelişme, bazal metabolizma 

hızındaki ve fiziksel faaliyetlerdeki artış, enerji ve besin ögesi gereksinimini artırır. 

Besin gereksinimi öncelikle iştah artışı şeklinde kendini gösterir ve adölesan öğün 

aralarında ilave besin tüketmek ister (Eser vd. 2000).  

 

Adölesanın besin gereksinimleri bu fiziksel değişiklikler ve metabolizmadaki artışa göre 

belirlenir. Bazal ihtiyaçların artması büyümenin de arttığını gösterir (Türkmen 1996).  

Adölesan döneminde biyolojik olgunluğun başlangıcı, takvim yaşına bağlı olmaksızın 

bir çocuktan diğerine önemli ölçüde değişme gösterir. Bu açıdan çocuklar arasında 

önemli bireysel farklılıklar vardır. Büyüme hızındaki farklılıklar adölesanların enerji ve 

diğer besin ögelerine olan gereksinimlerinin değerlendirilmesinde, hatta onlar için 

standart değerlerin oluşturulmasında  sorun oluşturmaktadır (Yıldız 1992). 

 

Hızlı büyüme ve gelişme enerji, besin ögeleri ve besinlere olan ihtiyacı arttırır (Pekcan 

ve Beğenmez 1988).  12-18 yaş gençlerin enerji harcaması vücut ölçüsünün birimi 

başına yetişkinlerden fazladır (Bulduk ve Ünver 1991). Vücut yapısı, boy, ağırlık, vücut 

yüzeyi, fiziksel aktivite, enerji gereksinimini belirleyen faktörler ise de adölesan dönemi 

gencinin enerji gereksinimini en doğru yansıtan faktörün özellikle boy uzama hızı 

olduğu ve yaşa göre boy uzunluğunun gözlenerek, boydaki artışa göre bu 

gereksiniminin hesaplanması gerektiği önerilmektedir (Yıldız 1992). Ayrıca yeni 

dokuların yapımı da daha fazla miktarda protein, mineral ve vitaminler gerektirir 

(Bulduk ve Ünver 1991).  

 

Bu ihtiyaçların karşılanmasında ise gencin yaşam şekliyle, bilinçsizlik nedeniyle 

kazanılan alışkanlıklara bağlı sorunlar ortaya çıkar (Pekcan ve Beğenmez 1988). Bu 

dönemde tüm enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de 

gençlerin tüketmeleri gereken besinler iyi kaliteli ve yeterli miktarda olmalıdır (Bulduk 

ve Ünver 1991). 
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Adölesan dönemde; bireysel farklılıkları, hızlı büyüme ve gelişme özelliklerini, cinsiyet 

farklılıklarını ve çocukların adölesan dönemi öncesi beslenme ve büyüme durumlarını 

da dikkate alarak, besin ögesi gereksiniminin saptanması gerekmektedir (Yıldız 1992).  

 

Adölesanların beslenme durumu ve davranışlarını etkileyen etmenler; 

• Yetersiz ve dengesiz beslenme, enerji ve besin ögesi alımı 

• Ekonomik yetersizlikler 

• Hastalıklar, gebelik, emziklilik vb. özel durumlar 

• Psikososyal faktörler 

• Yaşam tarzı, hareketsizlik veya aşırı fiziksel aktivite 

• Vücut şekliyle saplantı şeklinde ilgilenme 

• Ailedeki birey sayısı 

• Gelenek görenekler, kişisel inanç ve değer yargıları 

• Hızlı hazır (fast food) yiyecekleri tercih etme 

• Beslenme bilgisindeki yetersizlikler ve beslenme alışkanlıkları 

• Kitle iletişim araçları 

• Öğün sayısı 

• Öğün atlama 

• Yeme bozuklukları 

• Besinlerin elde edilebilirliği, üretimi ve dağıtımı 

• Tek yönlü beslenme, sürekli karbonhidrat veya protein ağırlıklı beslenme, 

karbonhidratlarla proteinleri birlikte tüketmeme vb. yanlışlıklar 

• Besin tamamlayıcıların (vitamin, mineral vb.) aşırı kullanımı 

• Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı 

• Aile içinde huzursuzluk, depresyon 

• Anemi, şeker  hastalığı vb. çeşitli hastalıklar (Şanlıer 2003).  

 

Adölesan yaşlarındaki sağlıklı beslenme için şu öneriler verilebilir; 

• Yemekten zevk alınmalı 

• Farklı cins besinler tüketilmeli 

• Sağlıklı bir kiloda kalabilecek miktarda yenmeli 
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• Unlu ve lifli besinlerden bolca alınmalı 

• Aşırı yağlı besinlerden kaçınmalı ve yağ olarak zeytinyağı tercih edilmeli 

• Şekerli besinler çok sık tüketilmemeli 

• Besinlerin vitamin ve mineral içeriği zengin olmalı 

• Alkol tüketmekten kaçınılmalı (Gökçay ve Garibağaoğlu 2002).  

 

İnsan yaşamında yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğu dönemlerden birisi, 

çocukluk çağı ile olgunluk çağı arasında geçiş dönemi sayılan büyüme ve gelişmenin 

hızlandığı, çocuğun ruhsal yönden geliştiği ve cinsiyet karakterlerinin kazanıldığı 

adölesan çağıdır (Sağlam ve Yürükçü 1996). Bu çağda beslenmenin yeterli ve vücut 

gereksinimlerine uygun olması çok önemlidir (Sakarya ve Ünver 1985). Çünkü gençlik 

çağı duygu, düşünce, davranış ve tutumun gelişme çabasının yoğunlaştığı bir dönem 

olmasının yanı sıra fizyolojik, psikolojik değişme ile sosyal olgunluğa hazırlanma 

sürecini de içerir. Özellikle, bu çağdaki gençlerin metabolizma hızlarının artması 

nedeniyle sık sık yemeye yönelirler ve birçok sosyal nedenle akşam yemeği dışında tüm 

besin gereksinimlerini ev dışında, okul kantinlerinden veya hazır yemek (fast food) 

işletmelerinden karşılaşmaya yönelirler. Dolayısıyla, sağlıkları için önemli olan vücut 

gereksinimlerini karşılayacak besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde alamazlar (Kızıltan 

2000). Bunun sonucunda, yetersiz ve dengesiz beslenme, öğrencilerin sağlıklarını ve 

başarı durumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Yurttagül ve Sağlam 1988).  

 

Adölesan çağının en önemli özelliği olan hızlı büyüme ve gelişme olayı çocukların 

besin gereksinimlerinin hayatları boyunca ulaşacağı en yüksek düzeye çıkmasına neden 

olur. Bu dönemde öğrenme, kavrama ve anlama yeteneğinin yüksek olması 

beslenmenin önemini daha da arttırmaktadır (Sağlam ve Yürükçü 1996).  

 

Kız ve erkekler arasındaki besin gereksinmesi farklılığı adölesan çağında başlar. 

Özellikle bu çağda gençler fazlaca gereksiz yiyecek ve içecekleri tüketme eğiliminde 

olduklarından, sağlıkları için önemli olan ve vücut gereksinimlerini karşılayacak 

besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde alamazlar. Yapılan bir araştırmada yaş ortalaması 

17 olan 22 erkek ve 46 kızın tükettikleri yiyeceklerle günlük gereksinimlerinin ancak 

2/3’ ünü karşıladıkları belirlenmiştir (Sakarya ve Ünver 1985).  
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Gelişmekte olan ülkelerde enerji ve besin ögesi yetersizliklerinin okul öncesi ve okul 

çağı çocuklarını ileri düzeyde etkilediği araştırmalarla ortaya konmuştur. Yetersizlik 

durumları çoğu kere birden fazla besin ögesinin yetersiz alınması sonucu, ortaya çıkar 

(Açkurt vd. 1988).  

 

Gencin bu dönemdeki enerji ve besin ögelerine olan gereksinmesini kendi 

organizmasının gösterdiği büyüme ve gelişme hızı belirler (Yıldız 1992). Bu dönemde 

tüm enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de gençlerin 

tüketmeleri gereken besinler iyi kaliteli ve yeterli miktarda olmalıdır (Bulduk ve Ünver 

1991).  

 

Adölesan döneminde büyüme hızlı olduğu ve etkinlik arttığı için toplam enerji ve besin 

ögeleri ihtiyacı, yaşamın hiçbir döneminde görülmeyecek derecede yüksektir 

(Işıksoluğu 2000).  

 

Genç, belirli bir düzeyde devamlı olarak büyürken, biyolojik organizma aniden değişir, 

farklı büyüme örnekleri ve bireysel biyolojik gelişim adölesan döneminde aniden 

farklılaşır (Küçükkömürler 2002). Bu dönemde enerji gereksinimi hesaplanırken, yaş, 

cinsiyet, vücut ağırlığı, pubertal gelişim ve fiziksel aktivite düzeyi göz önüne 

alınmalıdır (Bulduk vd. 2002).  

 

Adölesanda iki cinste de dikkati çeken ağırlık artımı olmakla birlikte, artım hızı ve 

miktarı erkeklerde daha fazla olduğu gibi doku bileşiği de kız ve erkek adölesanlarda 

farklılık gösterir. Erkeklerde kas dokusu daha fazla gelişirken yağ dokusu azalır, 

kızlarda her iki dokuda da artış gözlenir. Yirmi yaş civarında kızlar erkeklerden bir kat 

fazla yağ dokusu, fakat erkek öğrencilerin üçte ikisi kadar kas dokusuna sahip olurlar. 

Bu, adölesan erkek öğrencilerin kızlardan daha fazla enerjiye gereksinim duyduklarını 

açıklar (Kınık 1996a).  

 

Ülkemizde için önerilen günlük enerji gereksinimleri ise şöyle belirlenmiştir. 

Erkeklerde; 12 yaş için 2500 kalori, 13-15 yaşlar için 2800 kalori, 16-19 yaşlar için 
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3000 kalori, kızlarda; 12 yaş için 2100 kalori, 13-15 yaşlar için 2300 kalori, 16-19 

yaşlar için 2000 kalori olarak belirlenmiştir (Baysal vd. 1991). 

 

Vücudun yapı taşını oluşturan proteinler; bütün yaşayan organizmalar için elzem olan 

kompleks bileşiklerdir (Bulduk 2002). Büyüme, hücrelerin çoğalması demek olduğuna 

göre protein büyüme için elzemdir (Baysal 1999a). Adölesanın protein gereksiniminde 

cinsiyet, yaş, beslenme durumu, proteinin kalitesi, besin ögesi gereksinimi vb. etmenler 

göz önüne alınmalıdır. Protein gereksiniminin toplam enerji tüketiminin % 12-15’ i 

kadar olması önerilmektedir. Protein alımı, enerji alımının doruğa varması ile eşzamanlı 

olarak en üst düzeye ulaşmaktadır (Kınık 1996a, Küçükkömürler 2002). Erkek 

çocuklarda, protein ve kalori gereksinimi 11. yaştan 18. yaşa kadar gittikçe artmaktadır. 

Kız çocuklarının ise biraz fazla proteine ihtiyaçları olmakla beraber, kalori 

gereksinimleri 11. yaştan 18. yaşa doğru gittikçe azalmaktadır (Cenani 1985).  

 

Diyet ile alınan protein miktarı ve bireyin fizyolojik durumu dışında protein 

metabolizmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan başlıcaları; diyet 

proteinindeki aminoasit kompozisyonu, enerji ve diğer besleyicilerin (nutrient) yeterli 

miktarda alınması ve organizmanın nütrisyonel durumudur (Kınık 1996a).  

 

Diyetteki karbonhidrat ve yağlarla ilgili önerilerde, bu besleyicilerin tipleri ve alınması 

gereken günlük kalori içindeki yüzdesi dikkate alınmaktadır. Örneğin; günlük kalori 

ihtiyacının % 55’ ten fazlasının karbonhidratlardan sağlanması ve bunların kompleks 

karbonhidrat ve lifli yiyeceklerden zengin olması önerilmektedir (Kınık 1996a).  

 

Şeker ve şekerli besinler tüketildikten sonra adölesanlara ağız hijyenine dikkat etmeleri 

ve diş fırçalamanın önemi anlatılmalıdır (Bulduk vd. 2002). 

 

Obezite ve kalp damar hastalıklarının oluşmasında, diyetteki yağ miktarı ve yağın türü 

çok önemlidir (Bulduk vd. 2002). Yağların konsantre enerji kaynağı olması nedeni ile 

total yağ alımındaki dikkatsiz kısıtlamalar enerji alımının yetersiz kalmasına,  

proteinlerin bu amaçla tüketilmesine, büyüme ve gelişmenin kötü yönde etkilenmesine 

yol açabilir (Kınık 1996a). Bu nedenle, yağlardan alınacak günlük kalorinin total kalori 
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gereksiniminin % 30’ undan az olması, doymuş yağ oranının % 10’ un altında 

tutulması, doymamış yağ asitlerinin alımının arttırılması ve alınacak günlük kolesterol 

miktarının da 300 mg dan az olması önerilmektedir (Kınık 1996a, Bulduk vd. 2002). 

 

Adölesan döneminde artan enerji gereksinimine paralel olarak, tiamin, riboflavin ve 

niasin; doku sentezindeki hızlı artıştan dolayı folik asit ve vitamin C; kemik 

formasyonunun artmasıyla orantılı olarak kalsiyum, fosfor, vitamin D; kan hacmindeki 

artıştan dolayı ise de demir gereksinimi artar (Bulduk vd. 2002, Küçükkömürler 2002).  

 

B6 vitamini nitrojen metabolizmasında rol alan çok sayıda enzim yapısı için gerekli 

olduğundan artan protein gereksinimine paralel olarak B6 vitaminine  gereksinim de 

artmaktadır. Hücrelerin hızlı büyümesi ile ilgili olan B12  vitamini yağ, protein ve 

karbonhidrat metabolizmasında rol aldığından bu besin ögelerine olan gereksinim gibi 

benzer bir artış görülmektedir (Küçükkömürler 2002).  

 

İskelet büyümesindeki hızlanma daha çok D vitamini gerektirir (Kınık 1996a). Bu 

dönemde gün ışığına maruz kalma ile gereksinim karşılanabilir. Ancak uzun süreli veya 

gün ışığını hiç görmüyorsa D vitamini eksikliğine rastlanır. A, E, K vitaminlerinin 

gereksinimleri ise aynı düzeydedir (Küçükkömürler 2002).  

 

Kemiklerin ve dişlerin yapımı, metabolizmanın sürdürülmesi ve sağlıklı yaşam için 

minerallere gereksinme vardır (Baysal 2002). Bu inorganik elementler vücutta sürekli 

olarak atıldıkları için diyetle verilmelidir. Bununla beraber diyetteki geçici eksiklikleri 

karşılayabilecek oranda vücutta yedek olarak bulunurlar. Aynı zamanda bu elementler 

doğada her tarafta yeteri kadar bulunur ve besinlerle kolayca alınır (Bilir ve Bilir 2001). 

 

 Adölesan döneminde minerallerin büyük bir çoğunluğuna olan gereksinimde 

artış gözlenir (Bulduk vd. 2002). 

• İskelet kitlesindeki artış; kalsiyuma 

• Kan hacmindeki artış; demire 

• Kas ve kemik dokularının üretimi için; çinkoya olan gereksinimlerde artış olur 

(Kınık 1996a).  
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Ülkemizde demir yetersizliği anemisi olguları çocukluk ve adölesan dönemlerinde 

vücutta yeteri kadar demir kalmadığı zaman kanın oksijen taşıma yeteneği 

azalacağından kansızlık, baş dönmesi, yorgunluk, iştahsızlık, sindirim bozuklukları, 

tırnakların incelmesi, kısa nefes alıp verme gibi belirtilerle görülür. Anemi bağışıklık 

sistemini olumsuz yönde etkiler ve bireyin çalışma gücü azalır (Tütüncü 1995). Yapılan 

bir araştırmada, kız adölesanların % 27.3’ ünde demir yetersizliği anemisi olduğu tespit 

edilmiştir (Güneral vd. 1988).  

 

Adölesanların beslenmesinde diğer minerallerin rolleri üzerinde fazla araştırmalar 

yapılmamasına rağmen, magnezyum, fosfor, iyot, krom, kobalt ve florun da önemi iyi 

bilinmektedir (Küçükkömürler 2002, Önay 2002). 

 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, diğer toplumlardan etkilenmeler beslenme 

akışkanlıklarında çeşitli değişikliklere neden olmaktadır. Gelişen teknoloji, gıda 

bilimini etkilemekte ve tüketime hazır değişik ürünlerin üretimini hızlandırmaktadır 

(Erdem ve Arslan 1989). Ayrıca zenginleşme, çoğu kez geleneksel besinler yerine, 

besleyici değerleri düşük saflaştırılmış besinlerin tüketiminin artmasına neden 

olmaktadır (Baysal 2002). 

 

Adölesan dönemde metabolizma hızının artmış olması bireyi sık sık yemeye yöneltir. 

Artan bu gereksinim bireyi çoğu zaman bulunduğu yerde; öğrenci ise okul kantini ya da 

okul çevresindeki yiyecekleri yemeye yönlendirir (Kolaç ve Berk 1997). Bu nedenle de 

okullar; okuldaki çocukların beslenme ve eğitiminin hazırlığı için önemli bir ortamdır 

(Rasor et al. 1995). 

 

Adölesanların yiyecek seçiminde reklamların da etkisi büyüktür. Arkadaş grubuna 

uyum adına, abur-cubur olarak nitelenen besin değeri düşük yiyeceklere ilgi artar. Hızlı 

kentleşme, ulaşım sorunları, günlük okul programlarının getirdiği zorunluluklar gibi pek 

çok sosyal nedenle de akşam öğünü dışındaki hemen tüm besin gereksinimi ev dışında 

karşılamaktadır. Öğrenciler için bu yerler okul kantini ya da okul çevresindeki fast-food 

işletmelerdir (Kolaç ve Berk 1997). 

 



 13

Bu dönemdeki gençler genellikle okul yemeklerini tercih etmezler, bunun yerine okul 

kantininden ya da okul çevresinden satın aldıkları besin değeri düşük yiyeceklerle 

yetinirler (Gökçay ve Garibağaoğlu 2002). 

 

Adölesanda yanlış beslenme alışkanlıkları sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının 

başında yetersiz beslenmeye bağlı zayıflık; dengesiz beslenmeye bağlı şişmanlık ile her 

iki durumun oluşturduğu komplikasyonlar gelmektedir (Yıldız 1992). Türkiye 

nüfusunun 1/4’ inin öğrenci olduğu dikkate alınırsa; toplumun geleceği anlamındaki 

öğrencilerin besin gereksinimlerini karşılamadaki sıkıntıların geleceğe taşınması 

olanaklı görülmektedir. Çünkü beslenme ile ilgili sorunlar fiziksel gelişmeyi olumsuz 

etkilemenin yanında eğitim sürecinde başarısızlıklarında önemli nedenlerindendir 

(Kolaç ve Berk 1997). 

 

Yeme bozuklukları yaşamın her döneminde ortaya çıkabilecek bir durumdur. Ancak 

adölesan döneminde daha sık ortaya çıkar (Ünal 1996, Ünal 2000). Yeme bozuklukları 

genellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde görülür. İnceliğe önem 

verilmesi, şişmanlıktan korkulması, bunun yanında evde bol yiyecek, içecek bulunması 

ve ziyafetler, gelişim sorunları olan kız öğrencilerin bu bozukluklara yakalanmalarında 

etkin olmaktadır (Baysal 1999b). 

 

Gereksinimden fazla alınan enerji adölesan döneminde şişmanlığa neden olurken, 

özellikle kızlarda çok zayıf olma arzusuyla, fazla enerji kısıtlaması da anoreksia ve 

bulimia nervoza gibi yeme bozukluklarına neden olur (Küçükkömürler 2002).   

 

Anoreksiya nervoza, yoğun kilo alma korkusu, kilo kaybına yönelik davranışlar veya 

kilo kaybı, alışılmamış yeme tutumları, beden imgesi değerlendirmesinde bozukluk ve 

kadınlarda amenore ile belirli, psikolojik ve somatik faktörlerin etkileştiği bir hastalık 

olup daha çok adölesan kız öğrencilerin ve genç kadınların hastalığıdır (Anıl 1992, 

Kınık 1996b). Bulimiya Nevroza ise kişinin özel olarak hissettiği yemeyi kontrol 

edememe korkusudur (Anıl 1992). 
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Depo yağlarının yağsız vücut kitlesine oranla artması ve normal kabul edilen değerlerin 

üzerine çıkması ile karakterize olan obezite; sosyal, psikolojik ve medikal 

komplikasyonları olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Organik hastalıkların obezite 

oluş nedenleri arasında ilk sırada olmadıkları, beslenme şeklinin ve çevresel etkenlerin 

nedensel açıdan daha etkili olduğu ileri sürülmesine rağmen, yine de obezitenin 

çoğunlukla genetik bir yatkınlığın ve ailenin yemek yeme alışkanlıklarının sonucu 

olarak ortaya çıktığı göz ardı edilmemelidir (Merdol vd. 1999, Pehlivantürk 2000).  

 

Genellikle kişisel sorunları olanlarda daha sık görülen obezitenin stres altında arttığı 

bilinmektedir (Büyükdevrim vd. 1983). Adölesanlarda ise, sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük olan ailenin çocuklarında şişmanlık insidansının yüksek olduğu çeşitli 

araştırmalarla belirlenmesine rağmen, ülkemizin beslenme özellikleri, adölesanların 

obeziteye eğilimini arttırmaktadır (Yıldız 1992, Önay 2002).  

 

Beslenme alışkanlığının kazanılmasında en etkin çevre aile, okul ve içinde yaşanan 

ortamdır (Pekcan ve Beğenmez 1988). Öğrencilerin besin gereksinimlerini dışarıda 

karşılama zorunluluğu okul ve okul çevresi ayak-üstü işletmelerinin önemini arttırır. Bu 

nedenle okul ve okul çevresi ayak-üstü yiyecek işletmelerinin nitelikleri, burada çalışan 

elemanın özellikleri de bu anlamda önceliklidir. Okul ve okul çevresi ayak-üstü yemek 

işletmelerinin gıda denetimi ayrı olmalıdır. Burada çalıştırılacak elemanlarda sağlıklı 

olmasının yanında beslenme ile ilgili eğitim almış olması, hijyen kurallarıyla ilgili bilgi 

ve davranışı edinmiş olması gibi gerekli nitelikler aranmalıdır. Okul ve okul çevresi 

ayak-üstü yiyecek işletmelerindeki zemin, gıda korunması için kullanılan soğutucular, 

hazırlanmasında kullanılan araçlar, tuvalet-lavabo bulundurma zorunluluğu gibi ölçütler 

illerdeki gıda kontrol merkezlerinin özel birimleri tarafından değerlendirilmelidir (Kolaç 

ve Berk 1997). 

 

Okulların yemekhane ve kantinlerinde sunulan doymuş yağlardan zengin gıdaların 

sağlık açısından önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Yapılan bir çalışmada; 

5-15 yaş arası çocukların günlük enerji alımlarının % 37’ sini okuldan sağladıklarını ve 

okuldaki enerji kaynaklarının özellikle kalori içeriği yüksek katı gıdalar ve içeceklerden 
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oluştuğunu; öte yandan okul dışında hızlı hazır gıda ve atıştırma alışkanlığı ile yetersiz 

meyve tüketiminin obezite riskini arttırdığı saptanmıştır (Süoğlu 2004). 

 

Özellikle toplumun çekirdeğini oluşturan ve büyüme-gelişme süreci içinde olan, 

beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenen, zarar gören gruplar olan çocuk ve 

adölesanların beslenmelerine çok fazla önem verilmelidir (Eser vd. 2000). 

 

Beslenme bilgisi bireylerin, ailelerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını etkileyen 

etmenlerden biridir (Bulduk ve Ünver 1991). Beslenme eğitimi; toplumun yeterli ve 

dengeli besin tüketme alışkanlıklarının geliştirilmesi, yanlış ve olumsuz beslenme 

uygulamalarını ortadan kaldırılması, besinlerin sağlık bozucu duruma gelmesinin 

önlenmesi, besin kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanılması konularında 

eğitilerek beslenme durumunun düzeltilmesini amaçlar (Başoğlu ve Baysal 1987).  Bu 

amacın gerçekleştirilmesi için yararlı olan beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi, 

sakıncalı görülmeyen uygulamalara dokunulmaması, zararlı ya da beslenme 

yetersizliğine yol açan alışkanlıkların düzeltilmesine yönelik çalışmaların yapılması 

gerekir. Beslenme şekillerinde yapılması gereken değişiklikler; halkın 

benimseyebileceği yararlı ve zararlı alışkanlıklarına uyarlanabilecek nitelikte olmalıdır.  

Beslenme eğitimi toplumun ya da grubun yaşam biçimine ve özelliklerine de uygun 

olmalıdır (Bulduk ve Oktar 1997).  

 

Toplumun beslenme durumunun iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin hiçbirinin 

eğitime ağırlık verilmeksizin başarılı olamayacağı bilinmektedir. Amaca uygun 

beslenme eğitimi alan öğrencilerin var olan olanakları ve kaynakları en etkili biçimde 

değerlendirmeleri, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış olmaları, aynı 

ortamda yaşayan ve aynı özelliklere sahip öğrencilerden her yönden daha iyi 

beslenmeleri beklenir (Işıksoluğu 1986).  Yapılan bir çalışmada beslenme eğitimi 

verilen grupta bireylerin % 72.8’ inde tükettikleri besinlerde olumlu yönde değişiklikler 

olduğu gözlenmiştir (Bulduk ve Oktar 1997). 
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Bireylerde davranış değişikliği oluşturulması amacıyla verilen beslenme bilgileri tek 

başına arzu edilen davranış değişikliğini oluşturmada yeterli değildir. Bilgi düzeyi ile 

davranış arasındaki ilişkinin zayıf olmasının, beslenme eğitim programlarının bireylerin 

tutum, inanç ve değer yargılarını hedef almamasından ileri gelebileceği öne 

sürülmektedir (Kavas ve Kavas 1985).  

 

Bu araştırma ile Kocaeli İli İzmit merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı  

okullarda öğrenim gören ve adölesan döneme girmiş 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin 

besin tercihleri ve beslenme bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
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2. KAY�AK ÖZETLERİ 

 
 
 
Gözdaşoğlu (1973), serum demir, magnezyum, çinko, bakır değerleri ve anemi oranını 

belirlemek üzere yaşları 12-23 arasında değişen 106 lise öğrencisi üzerinde yaptığı 

çalışmada;  kızlarda % 18.0, erkeklerde ise % 2.2 oranında anemi ve yapılan testlerle de 

bu durumun demir eksikliği anemisi olduğunu belirlemiştir. Çalışmada, kız 

adölesanların % 8.19’ unun serum demir değeri normalin altında; kız öğrencilerin  % 

31.1’ inin, erkek öğrencilerin % 55.5’ inin serum bakır değerleri normalin üstünde; 

serum magnezyum değerleri normal sınırlar içinde; serum çinko düzeyinin 5 kız 

adölesanda ve 15 erkek adölesanda normalin üstünde olduğu tespit edilmiştir.   

 
Alanyalı (1990), yetiştirme yurtlarında kalan 13-18 yaş kız ve erkek grubun beslenme 

ve büyüme-gelişmelerini incelediği bir araştırmada; kız öğrencilerin % 4.5’  inin, erkek 

öğrencilerin ise % 15.4’ ünün normal altı vücut ağırlığına sahip olduklarını, boy 

uzunluğu yönünden kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin yaklaşık 1/4' ünün normal altı 

boy uzunluğuna sahip olduklarını saptamıştır. Çalışmada, kız öğrencilerin % 40.5’ inin, 

erkek öğrencilerin % 15.7’ sinin anemik olduğu tespit edilmiştir. Beslenme 

yetersizliğine bağlı saçlarda kolay koparılabilme,  seyreklik ve kuruluk, ağızda angular 

stomatitis az sayıda gençte saptanmıştır. Kız öğrencilerin günlük protein ve enerji 

alımları önerilen miktarın biraz üzerinde bulunmuştur. Buna karşılık kalsiyum, demir, 

riboflavin alımları önerilen miktarın altındadır.  

 

Giray (1990), obeziteyi araştırmak için sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki bölgede 

bulunan 10-17 yaşlarındaki 1225 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada; kızlarda obeziteye 

daha fazla rastlamış ve aradaki farkı istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur (p<0.05). 

Çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan okulda obezite prevelansı tüm 

öğrencilerde % 3.2, erkeklerde % 0.9, kızlarda % 5.6 olup; sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek olan okulda tüm öğrencilerde % 6.3, erkeklerde % 4.7, kızlarda % 7.8 

bulunmuştur. Obezite sosyo-ekonomik düzeyi yüksek okuldaki öğrenciler arasında daha 

sık görülmüş ve aradaki fark, tüm öğrencilerde ve erkeklerde istatistiksel olarak 

anlamlıyken (p<0.05), kızlarda ise anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmada obez 

öğrencilerin ve obez olmayan öğrencilerin sırasıyla; günde 3 öğün tüketenlerin oranları 
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% 77.2 ve % 66.9;  3 öğünden az tüketenlerin oranları  % 19.3 ve % 20.6; 3 öğünden 

fazla tüketenlerin oranları  % 3.5 ve % 12.5 olarak bulunmuş; obez öğrencilerin % 33.3’ 

ü bisküvi, şeker, çikolata gibi gıdaları tükettikleri belirlenmiştir.  

 

Bulduk ve Ünver (1991), yetiştirme yurtlarında kalan 12–18 yaşlarındaki gençlerin 

beslenme durumları ve bunun sağlıkla ilişkisini belirlemek üzere iki yetiştirme 

yurdunda kalan 343 kız ve erkek üzerinde yaptığı çalışmada; kız öğrencilerin erkeklere 

göre daha az besin tükettiğini belirlemiştir. Çalışmada, kız ve erkek öğrencilerin besin 

tüketimleri standartlara göre değerlendirildiğinde genelde protein, özellikle hayvansal 

protein tüketiminin düşük olduğu görülmüş, kız öğrencilerin erkeklere göre bu yönden 

biraz daha yetersiz beslendikleri saptanmıştır.  

 

Hadimli (1992), adölesan dönemindeki bireylerde kan serumunda demir seviyesi ve 

anemi durumlarının belirlenmesine yönelik olarak lisede öğrenim gören toplam 140 

öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada; serum demiri, hemoglobin, hematokrit, boy ve kilo 

değerlerine bakmıştır. Çalışmada, hemoglobin boy ve kilo açısından gruplar arasında 

fark bulunamazken, serum demiri değerleri açısından erkek öğrenciler arasındaki fark 

anlamlı, kız öğrencilerde de hematokrit değeri anlamlı bulunmuştur.  

 

Yıldız (1992), şişmanlık prevalansı, beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeyleri, enerji 

tüketimi ve harcamalarına ilişkin sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve yüksek bölge 

okullarında okuyan 15-18 yaş grubu toplam 1208 adölesan üzerinde yaptığı 

çalışmasında; öğrencilerin ağırlıklarını BKI’ ne göre değerlendirmiş ve  % 27.9’ unun 

zayıf, % 68.3’ ünün normal ve % 3.8’ inin hafif şişman olduğunu bulmuştur. Çalışmada, 

her iki gruptaki erkek ve kız öğrencilerin  % 29.9’ unun öğün atladığı, en çok atlanan 

öğünün ise % 45.4 oranı ile kahvaltı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin % 20.3’ ünün 

beslenme bilgisi, % 20.2’ sinin beslenme alışkanlığı kötü bulunmuştur.  

 

Ahsen (1994), beslenme öğrenimi gören ve görmeyen kız meslek lisesi son sınıf 

öğrencilerinin beslenme durumunun tespiti üzerine yaptığı araştırmada; beslenme 

öğrenimi gören öğrencilerin % 59.9’ unun ve görmeyen öğrencilerin  % 65.1’ inin 

günde üç öğün tükettikleri, beslenme öğrenimi gören ve görmeyen öğrencilerin sırasıyla 
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% 62.6’ sının ve % 59.6’ sının kahvaltıyı, % 36.1’ inin ve % 45.9’ unun öğlen öğününü, 

% 27.9’ unun ve % 19.2’ sinin akşam öğününü atladıklarını; öğün atlayanların ise 

isteksizlikten dolayı öğünlerini atladıklarını belirlemiştir. Öğrencilerin sabah 

kahvaltılarını ve akşam yemeklerini evde, öğle yemeklerini okul kantininde tükettikleri 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin beslenmeyle ilgili bilgilerini; beslenme öğrenimi gören 

öğrencilerin % 84.4’ ünün konuyla ilgili alınan derslerden, beslenme öğrenimi 

görmeyen öğrencilerin % 54.8’ inin aileden aldıkları saptanmıştır.  

  

Şekerci (1994), çıraklık okullarına devam eden 14-22 yaş grubundaki bazı işçilerin 

beslenme durumu ve bunu etkileyen faktörler üzerinde yaptığı araştırmayı toplam 275 

kişi üzerinde yürütmüştür. Bu çalışmada; çırakların % 78.6’ sının günde üç öğün yemek 

yedikleri, % 71.6’ sının sabah kahvaltısını atladığı, % 80.4’ ünün öğle öğününü ve % 

87.3’ ünün akşam öğününü atlamadığı,  öğün atlayanların % 35.6’ sının zaman 

bulamamaktan dolayı öğünlerini atladıkları belirlenmiştir. Çırakların % 66.6’ sının 

sabah kahvaltısını evde yaptıkları ve yiyecek olarak kahvaltıda simit-ekmek, peynir, 

zeytin, yumurta;  öğle öğünlerinde çorba, döner, pilav-makarna; akşam öğünlerinde 

çorba, salata, pilav-makarna tercih ettikleri;  içecek olarak kahvaltıda çay ve süt; öğle 

öğünlerinde kola, ayran, çay;  akşam öğünlerinde çay, ayran, kola tercih ettikleri tespit 

edilmiştir.  

 

Nu et al. (1996),  10-20 yaşlarındaki 222 Fransız adölesanın yemek alışkanlıkları ve 

yemek tercihleri üzerine yaptıkları araştırmada; öğrencilerin favorileri olan ve en çok 

hoşlandıkları yiyecek ve içecekler olarak farklı tercihler belirttiklerini saptamışlardır. 

Çalışmada, yeme alışkanlıkları ve tercihlerin çoğunlukla yaş ve cinsiyetle ilgili olduğu, 

kız öğrencilerin erkeklerden diyete ve atıştırmaları azaltmaya daha çok dikkat ettikleri, 

genç adölesanların fazla tatlı olmayan ve daha çok bilinen yiyecekleri tercih etikleri, 

çocukların büyüdükçe daha çok atıştırdıkları, öğün atladıkları ve yabancı yiyeceklerle 

daha çok ilgilendikleri görülmüştür. Adölesanların erinlikten önce eskiden sevdikleri 

birçok yiyeceği geri çevirdikleri, erinlikten sonra daha önce sevmedikleri bazı 

yiyecekleri beğenmeye başladıkları saptanmıştır. Sosyal ve kavramsal etkilerden dolayı 

yemek dağarcıklarının bu zamanda genişlediği bulunmuştur. 
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Türkmen (1996), 13-17 yaş grubu çırakların beslenme durumlarının belirlenmesine 

yönelik olarak,  çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören toplam 1028 öğrenci  

üzerinde yaptığı çalışmasında; öğrencilerin % 76.0’ sının günde üç öğün yemek 

yediğini, % 74.0 ‘ünün öğün atlamadığını, atlayanların ise % 50.0’ sinin akşam 

yemeğini atladıklarını ve % 50.0’ sinin canının istememesinden dolayı öğünü 

atladıklarını saptamıştır. Öğrencilerin % 29.2’ sinin hazır yiyecek olarak döneri tercih 

ettiği, yaptıkları işe göre tükettikleri besin ögelerinin standart değerlerle 

karşılaştırılmasında 13-14 yaş grubu çırakların enerji, protein, vitamin A, riboflavin, 

fosfor ve demiri yeterli; niasin ve kalsiyumu yetersiz; tiamini ise fazla tükettiği, 15-17 

yaş grubu çırakların enerji, protein, vitamin A, tiamin, fosfor ve demiri yeterli, 

riboflavin, niasin ve kalsiyumu yetersiz tükettiği belirlenmiştir. Ancak çırakların 

tükettikleri enerji büyük bir oranla önerilen miktarların içinde olmasına rağmen fiziksel 

aktivitelerinin ağır olması nedeniyle, enerji alımlarının yetersiz kaldığı da tespit 

edilmiştir.  

 

Brook and Tepper (1997),  Holon’ da 14-18 yaş arası 141 lise öğrencisinin beslenme 

alışkanlıkları, vücut görüntüleri,  beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme davranışları 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada; öğrencilerin gerçekte sadece % 10.0’ unun fazla 

kilolu olmasına rağmen  % 44.0’ nün kendini obez hissettiğini, diğer % 53.4’ ünün  

daha zayıf olmayı istediğini ifade ettiklerini belirlemişlerdir. Öğrencilerin obeziteyle 

ilgili tutumları incelendiğinde;  öğrencilerin % 31.0’ inin obeziteyi bir dezavantaj olarak 

önemsediği gözlenmiştir. Öğrencilerin beslenme hakkındaki bilgilerinin çoğunu 

medyadan elde ettiğini, sadece % 28.3’ ünün okuldaki eğitimden öğrendiğini 

belirlemişlerdir. Çalışmada, öğrencilerin yarısının çeşitli diyetler uyguladığı,  beslenme 

bilgisi, obezitenin riskleri ve aşırı beslenmenin tehlikesi konularında son derecede 

bilgisiz oldukları, birçoğunun obeziteye ve fazla kilolu insanlara karşı olumsuz tutumlar 

sergiledikleri ve öğrencilerin beslenme bilgilerinin kaynağının medya olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Özgen (1998), farklı eğitim düzeyindeki öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) 

tüketim durumlarının ve alışkanlıklarının saptanması üzerine 300 lise öğrencisi ve 300 

üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 600 öğrenci üzerine yaptığı çalışmada;  öğrenci 
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ailelerinin hızlı hazır yiyeceklerin sağlıksız olması nedeniyle çocuklarının dışarıda 

yemek yemelerini onaylamadığını, öğrencilerin bu yiyecekleri lezzetli olmasından ve 

karın doyurucu olmasından dolayı tercih ettiklerini, ancak öğrencilerin birinci derecede 

besin değeri düşük olduğundan, ikinci derecede yiyeceklerin içerisinde birden fazla 

katkı maddesi kullanıldığından, üçüncü derecede yiyecekler temiz hazırlanmadığından 

tercih etmediklerini belirlemiştir.  Çalışmada, öğrencilerin hızlı hazır yiyecek  tüketilen 

yerlere  daha çok hafta sonu gittikleri, bu yerlerde servis türlerinden öncelikle paket 

servisini tercih ettikleri, bu hazır yiyecek türlerinden hafta içi en çok hamburger, döner, 

patates kızartması;  hafta sonu en çok pizza; içecek türlerinden ise hafta içi en çok çay, 

nescafe, su; hafta sonu bira; tatlılardan hafta içi en çok kek, dondurmalı pasta, vianetta; 

hafta sonu yaş pastayı tercih ettikleri bulunmuştur.  

 

Beech et al. (1999), New Orleans’ ta 2079 lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada; 

kız öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir (p< 0.001).  

 

Yabancı (1999), adölesanlarda fiziksel aktivite düzeyi ile beslenme durumunun kemik 

mineral yoğunluğu ve vücut bileşimi üzerine etkisini tespit etmek için orta sosyo-

ekonomik düzeydeki iki ilköğretim okulu ve iki lisede öğrenim gören 13-15 yaşları 

arasında sağlıklı toplam 120 öğrenci üzerinde yaptığı bir çalışmada; adölesanlar 

tarafından, et ve ürünleri grubundan tüm besinlerin yetersiz tüketildiği, süt ve yoğurt 

tüketimleri yetersiz bulunmasına rağmen peynir tüketimleri önerilen miktarın üzerinde 

olduğunu belirlemiştir. En çok tercih edilen peynir türünün beyaz peynir olduğu 

saptanmıştır. Adölesanların ekmek tüketimleri önerilen değerlerin altında bulunurken, 

makarna, bulgur, pirinç, yufka, bisküvi gibi diğer tahılları tüketim miktarları önerilenin 

üstünde; katı yağ, sıvıyağ, şeker, bal, reçel tüketimleri önerilen miktarların altında 

bulunmuştur. En çok tüketilen içecek kola ve çaydır. En çok tükettikleri besinler: sabah 

kahvaltısında; süt, yumurta, beyaz peynir, kaşar peyniri, et ürünleri, ekmek, bal, reçel 

zeytin ve çay; öğlen yemeğinde; yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, beyaz et, et 

ürünleri;  akşam yemeklerinde; yoğurt, kola, meyve suyu, çay, yeşil yapraklı sebzeler, 

turunçgiller,  kırmız et, beyaz et; ara öğünlerde: yağlı tohumlar, tüm meyveler, un, 
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bisküvi, yufka gibi tahıl ürünleri, şeker, pekmez, çikolata, nescafe, kola, gazoz ve 

meyve suyu gibi besinler olduğu tespit edilmiştir.  

 

Hodul (2001), lise öğrencilerinde beslenme durumu ve beden ağırlığını değiştirme plan 

ve girişimlerini belirlemek üzerine lisede öğrenim gören toplam 2352 öğrenci üzerinde 

yaptığı bir çalışmada;  en sık atlanan öğünün sabah kahvaltısı olduğu, ara öğünlerde en 

çok tüketilen besinlerin;  simit-bisküvi, tost-sandviç, kek-börek, meyve, kuruyemiş; en 

çok tüketilen içeceklerin; kola, çay, meyve suyu, ayran ve süt olduğunu belirlemiştir. 

Araştırmada tahıl grubu besinlerin öğrencilerin % 80.1’ inin  önerilenden az miktarda 

tükettiği saptanmıştır.  Annenin eğitim düzeyi arttıkça yağ tüketiminin önerilenden fazla 

olduğu, süt ve proteini hiç tüketmeme oranının azaldığı saptanmıştır. Bu sonuçlar 

beslenmede eğitim faktörünün olumlu yöndeki önemini göstermektedir.   

 

Alaçam (2002); özel ve devlet okullarında okuyan 12-15 yaş grubu öğrencilerin 

beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının incelenmesine yönelik olarak sosyo-

ekonomik düzey bakımından yüksek olan ailelerin çocuklarını gönderdiği bir kolej ile 

sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan ailelerin çocuklarını gönderdiği devlet okulu 

olan bir ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 174 öğrenci üzerinde yaptığı bir 

araştırmada; özel okul öğrencilerinin % 30.0’ unun, devlet okulu öğrencilerinin ise % 

48.0’ inin öğün atladığını saptamıştır. Sabah kahvaltılarını atlayanların oranı; özel okul 

öğrencilerinde % 41.0, devlet okulu öğrencilerinde ise % 26.0; öğle yemeklerini 

atlayanların oranı özel okul öğrencilerinde % 59.0, devlet okulu öğrencilerinde % 74.0’ 

dür. Öğrencilerin akşam yemeklerini atlamadıkları tespit edilmiştir. Öğün atlama nedeni 

olarak ise; özel okul öğrencilerinin % 52.0’ si, devlet okulu öğrencilerinin % 26.0’ sı 

zaman yetersizliği, özel okul öğrencilerinin % 48.0’ i, devlet okulu öğrencilerinin % 

74.0’ ü isteksizlik olarak belirtmişlerdir. Çalışmada, özel okul öğrencilerinin % 32.0’ si 

okuldaki derslerde verilen beslenme eğitimini yeterli bulurken, devlet okulundaki 

öğrencilerin % 41.0’ i verilen eğitimi yeterli bulduğu tespit edilmiştir.  

 

Çetinarslan (2002), lisedeki öğrencilerin yeme alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik 

sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan iki lisede toplam 432 öğrenci üzerinde yapılan 

çalışmada; öğrencilerin % 25.0’ inin genellikle yalnız yemeyi tercih ettiğini saptamıştır. 
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Öğrencilerin % 22.0’ sinin az yemek yediği, % 17.0’ sinin de fazla yemek yediği;        

% 0.4’ ünün kilosunu korumak amacıyla ilaç kullandığı saptanmış, % 0.9’ unun 

gastroentrolojik bir rahatsızlığı olmamasına rağmen yemeklerden sonra kusma tepkisine 

rastlanması aneroksia nervoza veya bulimiya nervozayı çağrıştırdığı düşünülmüştür. 

Öğrencilerin % 32.4’ ünün zayıflamayı, % 16.7’ sinin kilo almayı istemesi beslenme 

bozuklukları ile ilgili bilgi esikliğini ya da sorunların olduğunu göstermektedir. Sosyo-

ekonomik düzeyleri farklı olan bu iki lisede öğrenim gören öğrencilerin ideal kilo/boy 

ilişkisi hakkında yeterli bilgi düzeyinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Geçkil (2002), adölesanların sağlık davranışlarının ve sorunlarının tanımlanması, 

beslenme ve stresle baş etme eğitiminin sağlığı geliştirmeye yönelik olarak yaptığı bir 

çalışmada; öğrencilerin beslenmeye ilişkin sorunlarının düşük düzeyde olduğunu, 

beslenme alt puanları cinsiyetlerle karşılaştırıldığında erkek öğrencilerin beslenme 

sorunlarının kızlardan anlamlı düzeyde fazla olduğunu (t = 2.47; p<0.01) belirlemiştir. 

Araştırmanın yarı deneysel bölümünde eğitim öncesi ve sonrası aldıkları puanlar 

karşılaştırıldığında; eğitim sonrasında beslenme alt test puanlarında anlamlı bir artma 

olduğu ve beslenme alt testi kapsamında; sabah kahvaltı etme, günde üç öğün düzenli 

yemek yeme ve yiyecekleri alırken koruyucu ya da katkı maddesi içermeyeni seçme 

davranışlarında anlamlı bir artma olduğu (p<0.05) belirlenmiştir.  

 

Karayormuk (2002), beslenme dersi alan ve almayan öğrencilerin beslenme bilgi 

düzeyleri ve alışkanlıklarını belirlemek için toplam 358 öğrenci üzerinde yaptığı 

çalışmada; beslenme dersi alan ve almayan öğrencilerin sırasıyla; % 54.3’ ünün ve % 

49.4’ ünün günde 3 öğün yemek yediğini,  sabah kahvaltısını öğrencilerin % 28.5’ inin 

ve % 37.1’ inin, öğle öğününü öğrencilerin % 43.6’ sının ve % 31.7’ sinin, akşam 

öğününü öğrencilerin % 2.9’ unun ve % 2.7’ sinin atladığını belirlemiştir. Öğün atlama 

nedeni olarak canım istemediği için cevabını verenlerin oranı beslenme dersi alan 

öğrencilerde % 45.9, beslenme dersi almayan öğrencilerde % 31.7 olarak saptanmıştır. 

Beslenme dersi alan öğrencilerin öğün aralarında en çok tükettikleri yiyecek;  poğaça ve 

tost (% 47.7), daha sonra simit ve kraker (% 26.2), kek-pasta (% 18.0) gelirken bunu 

kuruyemiş (% 16.3), hamburger (% 11.0) ve cips (% 8.7) izlemektedir. Beslenme dersi 

almayan grupta ise ilk sırayı yine poğaça ve tost (% 34.4) alırken, bunu simit ve kraker 
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(% 24.7), kek-pasta (% 16.7), kuruyemiş (% 15.1), cips (% 10.8) ve hamburger (% 9.7) 

izlemiştir. Beslenme dersi alan öğrencilerin % 19.8’ i öğün aralarında yiyecek 

tüketmezken, bu oran beslenme dersi almayan grupta % 18.8’ dir. Öğün aralarında 

içecek olarak en çok çay tercih edildiği gözlenmiş, ikinci sırayı ise gazoz ve kola 

almıştır. Öğle yemeklerinde daha çok ayak üstü yenilen tost, hamburger ve kolalı 

içecekler tercih edilmiştir. Sabah kahvaltısında en çok tüketilen içecekler beslenme 

dersi alan grupta % 79.7 ve almayan grupta % 76.9 oranı ile çay ve kahvedir. 

Kahvaltıda daha çok tercih edilen yiyeceklerin ise peynir, zeytin, yumurta, simit-ekmek; 

öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen yiyeceklerin çorba-pilav-makarna, ekmek ve 

salata olduğu tespit edilmiştir.  

 

Önay (2002), farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 14-15 yaş grubu öğrencilerin 

beslenme durumu ve bunu etkileyen bazı faktörleri belirlemeye yönelik olarak düşük, 

orta, yüksek sosyo-ekonomik düzeylerdeki semtlerde bulunan ilköğretim okulu ve 

lisede öğrenim gören toplam 355 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada; araştırmaya 

katılan öğrencilerin % 72.9’ unun en fazla atladıkları öğünün sabah kahvaltısı olduğunu, 

% 38.2’ sinin öğün atlama nedeni olarak zaman bulamamalarını belirttiklerini, 

öğrencilerin  ana öğünlerini daha çok evde tükettiklerini, erkek öğrencilerin % 56.5’ 

inin kız öğrencilerin % 62.4’ ünün akşam yemeğinde dengeli beslendiklerini ve 

öğrencilerin % 50.4’ ünün iştah durumunun normal olduğunu belirlemiştir.  

 

Yılmaz (2002), beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesine yönelik 

toplam 570 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada; öğrencilerin aylık gelir durumlarının 

yetersiz olduğu ve harçlıklarını beslenmelerine yeterli oranda ayıramadıklarını, 

öğrencilerin  % 91.6’ sının kilo vermek için diyet yapmadıklarını, öğrencilerin  % 55.6’ 

sının öğün atladığını, atlanan öğünün daha çok sabah kahvaltısı olduğunu, sabah 

kahvaltısını atlayan öğrencilerin %30.7’ sinin ekonomik durumu elverişsiz olduğu için 

sabah kahvaltısını atladığını, öğrencilerin % 53.9’ unun sabah kahvaltısında çay 

içtiklerini ve yumurta yediklerini, öğrencilerin % 74.4’ ünün kahvaltı yapmadıkları için 

performanslarının azaldığını ve yorgunluk, halsizlik, açlık hissi, dikkatte azalma, göz 

kararması, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, titreme görüldüğünü bulmuştur. 

Öğrencilerin % 58.0’ inin öğün dışında  çay, % 14.0’ ünün kolalı içecekleri tükettikleri, 



 25

öğrencilerin % 76.3’ ünün sporcu beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları 

ve  öğrencilerin  % 52.1’ inin bu bilgiyi okuldan aldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin    

% 50.5’ inin sporla uğraşan bir kişinin  dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğine 

inandığı, öğrencilerin % 46.8’ inin günlük enerji gereksinimlerini karşılayabildikleri, 

karşılayamayanlardan % 24.7’ sinin yeterli beslenme bilgisinin olmamasından dolayı 

karşılayamadığı tespit edilmiştir. 

 

Yabancı (2004), okul çağı çocuklarda büyüme ve obezite durumunun saptanması ile 

bunu etkileyen etmenlerin değerlendirilmesine yönelik olarak ilköğretim okullarının    

1-8. sınıflarına devam eden 7-14 yaş arası toplam 2049 öğrenci üzerinde yaptığı bir 

çalışmada; erkek ve kız çocuklarının sırasıyla % 22.7’ sinin ve % 22.1’ inin her zaman 

öğün atladığını, % 19.0’ unun ve % 17.1’ inin hiç öğün atlamadığını saptamıştır. 

Çocukların duygusal durumlarının besin tüketimi üzerine etkileri incelendiğinde, 

sevinçli olma çocukların % 62.9’ unda besin tüketimini etkilemezken, üzüntülü olmanın 

erkeklerde % 51.2, kızlarda da % 58.1 oranında besin alımında azalmaya neden olduğu 

saptanmıştır. Sinirli olma çocukların % 42.4’ ünde besin tüketimini etkilemezken, 

çocukların  % 39.7’ sinde besin alımını azaltmakta, % 17.9’ unda ise arttırmaktadır. 

Öğrencilerin en çok; çayı, bal-reçeli, pekmezi, tahin helvasını, zeytini sabah 

kahvaltısında; sütü, turunçgilleri, bisküvi ve unlu besinleri ara öğünlerde; yoğurdu, et 

türlerini, kurubaklagilleri, sebzeleri, pirinç, bulgur, makarna gibi tahılları, tarhanayı, 

erişte, şehriye, yarma gibi diğer tahılları akşam yemeklerinde tercih ettikleri ortaya 

çıkarılmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖ�TEM 

 

Bu araştırma, Kocaeli İli İzmit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı lise ve 

dengi okullarda öğrenim gören 180 kız, 180 erkek toplam 360 öğrencinin besin 

tercihleri ve beslenme bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

 

 

3.1 Araştırma Bölgesinin ve Yerinin Belirlenmesi 

 

Araştırma bölgesi olarak Kocaeli İlinin İzmit merkez ilçesi seçilmiştir. Bu bölgenin 

seçilmesinde; İzmit’ te, bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmamış olması ve 

araştırmacının ikamet yeri olması ile bu bölgeyi tanıması etkili olmuştur. Ayrıca, 

araştırmacının görev yeri  M.E.B.’ na bağlı meslek lisesi olması   ulaşılabilirliği 

kolaylaştıracağından araştırma yeri olarak  M.E.B.’ na bağlı liseler seçilmiştir. 

 

 

3.2 Araştırma Yöntemi ve Örneklemin Belirlenmesi 

 
Bu araştırma; 2004-2005 eğitim öğretim yılında  Kocaeli ili İzmit ilçesinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’na (M.E.B.) bağlı lise ve dengi okullarda  öğrenim gören toplam 360 öğrenci 

üzerinde yürütülmüştür. İzmit merkez ilçede M.E.B.’na  bağlı 13 lise, 9 meslek lisesi ve 

biri çok programlı lise olmak üzere toplam 23 adet lise bulunmaktadır. Bu liselerden 

Mimar Sinan Lisesi ve 24 Kasım Anadolu Lisesi olmak üzere iki lise, İzmit Anadolu 

Meslek ve Kız Meslek Lisesi ve Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere iki meslek 

lisesi araştırma kapsamına alınmış, araştırma gerekli izinler alındıktan sonra (Ek 2) 

yürütülmüştür. Araştırma kapsamına alınan liselerden tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

seçilen 360 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Her lisedeki öğrencilerden 

otuzar kişi olmak üzere araştırma kapsamına alınan her okuldan toplam doksan öğrenci 

(45 erkek, 45 kız öğrenci), 1. sınıftan (30 x 4) 120 öğrenci, 2. sınıftan (30 x 4) 120 

öğrenci ve 3. sınıftan (30 x 4) 120 öğrenci olmak üzere toplam 360 öğrenci araştırma 

kapsamına alınmıştır.  
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Araştırmanın genel planı çizelge 3.1’ de verilmiştir.  

Çizelge 3.1 Araştırmanın genel planı 

 
 Erkek Kız Toplam 

S % S % S % 
 
Okul 

24 Kasım Anadolu Lisesi 45 12.5 45 12.5 90 25.0 

Mimar Sinan Lisesi 45 12.5 45 12.5 90 25.0 

İzmit Anadolu Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi 

45 12.5 45 12.5 90 25.0 

Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi 45 12.5 45 12.5 90 25.0 

 
Sınıf 
9. sınıf 60 16.7 60 16.7 120 33.4 

10. sınıf 60 16.7 60 16.7 120 33.4 

11. sınıf 60 16.7 60 16.7 120 33.4 

Toplam 180 50.0 180 50.0 360 100.0 

 

 
3.3 Anket Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

 
Araştırma materyali anket formları ile toplanmıştır. Anket formunda yer alan sorular 

konu ile ilgili kaynaklardan ve bu konuda daha önce yapılmış araştırma sorularından 

yararlanılarak hazırlanmıştır (Ahsen 1994, Akşit vd. 1997, Alphan vd. 2002, Boğaz 

2003, Çetinarslan 2002).  

 

Anket formları her bir öğrenci ile karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak 

doldurulmuştur. Anket formunun öğrenciler tarafından doldurulması ortalama 40 dakika 

sürmüştür. 

 

Anket formu; öğrencilere ilişkin genel bilgileri, öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, 

yiyecek ve içecek tercihlerini belirleyen besin tercihleri ve beslenme bilgi düzeylerini 

belirleyen sorulardan oluşan bölümleri içermektedir.  
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3.4 Verilerin Değerlendirilmesi 

 
Öğrencilerin besin tercihlerinin değerlendirilmesinde karşılaştırmanın daha belirgin 

olması için T = 3T1 + 2T2 + T3 puanlama formülü kullanılmıştır. Formülde T: toplam 

puan, T1: birinci tercih, T2: ikinci tercih, T3: üçüncü tercihi ifade etmektedir. Bu tercih 

formülü birçok araştırıcı tarafından kullanılmış; geçerlilik ve güvenirliliği saptanmıştır 

Öğrencilerden yiyecek ve içecekleri en çok tercih ettiğinden en aza doğru 1., 2. ve 3. 

olarak numaralandırmaları istenmiştir. Puanlama sisteminde öğrencilerin belirttikleri 

birinci tercihlere 3 puan, ikinci tercihlere 2 puan, üçüncü tercihlere ise 1 puan 

verilmiştir. Her öğrencinin her bir yiyecek ve içecek için verdiği puanlar bilgisayarda 

SPSS 11.0 programına yüklenmiştir. Bu şekilde belirtilen yiyecek ve içeceklerin 

aldıkları puanlar toplanarak her bir öğrencinin yiyecek ve içecek tercih puanları 

belirlenmiş, yiyecek ve içeceklerin aldıkları ortalama puanları hesaplanarak 

değerlendirilmiştir (Şahinkaya 1983, Özgen ve Gönen 1989, Sürücüoğlu ve Çakıroğlu 

2000).  

 

Öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerini saptamak için uygulanan anket formunda 

toplam 20 soru yer almış ve her bir doğru soru için 2 puan verilmiştir. Verilen cevaplara 

göre; 40-30 puan arası “çok iyi” , 29-20 puan arası “iyi” ,  19-10 puan arası “orta” , 9-0 

puan arası “kötü” olarak değerlendirilmiştir.  

 

Öğrencilerin boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları ölçülmüş son yıllarda boy uzunluğuna 

göre en uygun ağırlık tanımlanmasında beden kitle indeksi (BKI) kullanıldığından 

araştırmada bu standarttan yararlanılmıştır. BKI standardı olarak ; “<18.5 zayıf”, “18.5-

24.9 normal”, “25.0-29.9 hafif şişman”, “30.0≤obez” ölçüleri alınarak 

değerlendirilmiştir (Hiza et al. 2000, Caterson 2003). 

 

Araştırmanın istatistiksel verileri SPSS Windows 11.0 (Statistical Package for Social 

Sciences)  programında değerlendirilmiştir. Araştırma verileri mutlak ve yüzde değerler 

ile çizelgeler halinde gösterilmiştir. Gerekli yerlerde aritmetik ortalamalar (  Χ  ± SΧ   ) 

alınmış, istatistiksel analiz olarak Khi Kare Önemlilik Testi (X2) ile İki Ortalama 

Arasında Önemlilik Testi (Student T testi) kullanılmıştır (Büyüköztürk 2004).  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

Bu bölümde “öğrenciler hakkında genel bilgiler”, “beslenme alışkanlıkları”, “yiyecek 

tercihleri”  ve “beslenme bilgi düzeyleri” ile ilgili sorulara ilişkin bulgular açıklanmış ve 

tartışmaları yapılmıştır. 

 

 

4.1 Araştırmaya Alınan Öğrenciler Hakkında Genel Bilgiler 

 

Bu bölüm, öğrencilerin yaş, ikamet ettikleri yer, evlerinin bulunduğu yer, ailelerindeki 

birey sayısı, anne ve babalarının eğitim ve çalışma durumları, beden kitle indeksleri, 

strese girme ile sosyo-kültürel faaliyette bulunma durumu, sürekli görülen bir sağlık 

sorunu, alerji bulunma durumu ile derslerde en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri, 

diyet yapma durumu ve diyeti aldıkları yer, beslenme dersi almaları, basında çıkan 

beslenme ile ilgili haberlerden etkilenme ve besin reklamlarından etkilenme durumları, 

satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini okuma durumları ile ilgili konuları 

içermektedir. 

 

 

4.1.1 Öğrencilerin yaş, ikamet ettikleri yer, evlerinin bulunduğu yer ve 

ailelerindeki birey sayısı 

 

Yapılan araştırmalar, çocukların beslenme durumlarının dolayısıyla büyüme ve 

gelişmelerinin, ailelerinin sosyo-ekonomik durumuyla yakından ilgili olduğunu 

göstermiştir. Annenin ve babanın eğitimi ve mesleği, ailedeki birey sayısı, aile yapısı ve 

ev yaşam koşulları gibi pek çok etken çocukların beslenme durumunu belirleyen önemli 

faktörlerdir (Açkurt ve Wetherılt 1991). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaşları, ikamet ettikleri yer, evlerinin 

bulunduğu yer ve ailelerindeki birey sayısına göre dağılımı çizelge 4.1’ de verilmiştir.  
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Çizelge 4.1 Öğrencilerin yaş, ikamet ettikleri yer, evlerinin bulunduğu yer ve 

ailelerindeki birey sayısı 

Kişisel Bilgiler Toplam Genel 
Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 
Yaş (yıl) 

14-15  59 32.8 59 32.8 118 32.8 X2: 0.22 

SD: 2 

p>0.05 

16-17  110 61.2 112 62.2 222 61.7 

18-19  11 6.0 9 5.0 20 5.5 

İkamet ettikleri yerler 

Ailesinin yanında 173 96.2 177 98.3 350 97.2 X2: 1.65 

SD: 1 

p>0.05 
Başkalarının yanında ve 
tek başına 

7 7.8 3 1.7 10 2.8 

Evlerinin bulunduğu yer 

Şehir merkezi 117 65.0 115 63.9 232 64.4 

X2: 10.46 

SD: 3 

p<0.05 

İlçe 32 17.8 38 21.1 70 19.5 

Kasaba 24 13.3 10 5.6 34 9.4 

Köy 7 3.9 17 9.4 24 6.7 

Birey sayısı 

2-4 kişi 99 55.0 98 54.4 197 54.7 X2: 0.01 

SD: 1 

p>0.05 

≥ 5 kişi 81 45.0 82 45.6 163 45.3 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 

 

Çizelge 4.1’ den öğrencilerin yaş dağılımları incelendiğinde; erkek ve kız öğrencilerin  

% 16.4’ ünün 14-15 yaş grubunda, erkek öğrencilerin  % 30.6’ sının, kız öğrencilerin % 

31.1’ inin 16-17 yaş grubunda, erkek öğrencilerin  % 3.0’ ünün,  kız öğrencilerin % 2.5’ 

inin 18-19 yaş grubunda oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaş dağılımları 

arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05). 
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Çizelge 4.1’ den öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içinde ikamet ettikleri yerlerin 

dağılımı incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 96.2’ sinin, kız öğrencilerin % 98.3’ ünün 

ailesinin yanında kaldığı bulunmuştur. Öğrencilerin ikamet ettikleri yerlerin cinsiyetle 

ilişkisi anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Çizelge 4.1’ den öğrencilerin evlerinin bulunduğu yerlerin dağılımına bakıldığında; 

erkek öğrencilerin % 65.0’ inin, kız öğrencilerin % 63.9’ unun şehir merkezinde; erkek 

öğrencilerin % 17.8’ inin, kız öğrencilerin % 21.1’ inin ilçede; erkek öğrencilerin % 

13.3’ ünün, kız öğrencilerin % 5.6’ sının kasabada oturduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin evlerinin bulunduğu yerlerin cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

 

Öğrencilerin ailelerindeki birey sayısı incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 55.0’ inin, 

kız öğrencilerin % 54.4’ ünün ailesinin 2-4 kişiden oluştuğu bulunmuştur. Yapılan 

istatistiksel analizde öğrencilerin ailelerindeki birey sayısı dağılımları arasındaki 

farklılıklar önemli değildir (p>0.05).  

 

Erkek öğrencilerin ailelerindeki ortalama birey sayısı (Χ  ± Sd) 4.61 ± 1.193 kişi, kız 

öğrencilerin ailelerindeki ortalama birey sayısı (Χ  ± Sd) 4.58 ± 1.118 kişi olarak 

bulunmuştur.   

 

 

4.1.2 Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim ve çalışma durumları 

 

Evlerde genellikle bireylerin beslenmesinde birinci derecede sorumlu kişi kadındır. 

Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe, bireylerin beslenme durumlarında da iyileşme 

görülmektedir. Kadın kendi bilgisi, gelenekleri, görenekleri içinde oluşturduğu, besin 

hazırlama, pişirme, satın alma ve saklama yöntemlerini kullanmaktadır. Ancak eğitim 

düzeyi yükseldikçe, geleneksel yöntemleri bırakıp, yeni yöntemlere geçiş yapabilmekte 

ve aile bireylerine besin değeri yüksek yiyecekler hazırlayabilmektedir (Küçükkömürler 

ve Şeren 2001). 
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin anne ve babalarının eğitim ve çalışma 

durumlarına göre dağılımı çizelge 4.2’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.2’ den öğrencilerin annelerinin ve babalarının eğitim durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 28.9’ unun, kız öğrencilerin % 42.5’ 

inin anne ve babasının ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 36.7’ sinin annesinin 

ilkokul, % 25.5’ inin annesinin ortaokul, % 16.1’ inin annesinin lise mezunu; kız 

öğrencilerin % 53.4’ ünün annesinin ilkokul, % 22.8’ inin annesinin lise, % 15.0’ inin 

annesinin ortaokul mezunu iken; erkek öğrencilerin % 32.8’ inin babasının lise, % 25.6’ 

sının babasının ortaokul, % 21.1’ inin babasının ilkokul mezunu; kız öğrencilerin % 

31.6’ sının babasının ilkokul, % 30.6’ sının babasının lise, % 20.6’ sının babasının 

ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarının 

cinsiyetle ilişkisi anlamlı (p<0.01), babalarının eğitim durumu ile anlamsız bulunmuştur 

(p>0.05). 

 

Çizelge 4.2’ den öğrencilerin anne ve babalarının mesleklerine göre dağılımları 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 49.4’ ünün, kız öğrencilerin % 54.4’ ünün anne ve 

babalarının çalışmadığı belirlenmiştir. 

 

Çizelgeden annelerinin meslekleri incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 82.8’ inin ve 

kız öğrencilerin % 90.5’ inin annesinin çalışmadığı; babalarının meslekleri 

incelendiğinde erkek öğrencilerin  % 39.3’ ünün, kız öğrencilerin % 31.3’ ünün 

babalarının serbest meslekle uğraştığı saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile anne ve 

babalarının çalışma durumları arasındaki farklılıklar önemsizdir (p>0.05). 
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Çizelge 4.2 Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim ve çalışma durumları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
*İstatistiksel işleme alınmamıştır.  

** Anne:359 kişi, baba:354 kişi

Eğitim 
ve çalışma 
durumları 

Toplam 
Genel Toplam İstatistik 

Anne Baba 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 
Anne Baba 

S % S % S % S % S % S % 

Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 16    8.9 6    3.3 0* 0.0 1* 0.5 16 4.4 7 1.9 

X2: 22.25 

SD: 5 

p<0.01 

X2: 5.65 

SD: 4 

p>0.05 

İlkokul 66 36.7 96 53.4 38 21.1 57 31.6 104 28.9 153 42.5 

Ortaokul 46 25.5 27 15.0 46 25.6 37 20.6 92 25.6 64 17.8 

Lise 29 16.1 41 22.8 59 32.8 55 30.6 88 24.4 96 26.7 

Yüksekokul 19 10.6 8  4.4 31 17.2 25 13.9 50 13.9 33 9.2 

Lisansüstü 4   2.2 2   1.1 6 3.3 5 2.8 10 2.8 7 1.9 

Toplam 180 100.0 180 100.0 180 100.0 180 100.0 360 100.0 360 100.0 

Çalışma Durumu ** 

Çalışmıyor 
149 82.8 162 90.5 28 15.7 31 17.6 177 49.4 193 54.4 

X2: 6.65 

SD: 3 

p>0.05 

X2: 2.94 

SD: 3 

p>0.05 

İşçi 9 5.0 3 1.7 51 28.7 53 30.1 60 16.8 56 15.8 

Memur 15 8.3 12 6.7 29 16.3 37 21.0 44 12.3 49 13.8 

Serbest meslek 7 3.9 2 1.1 70 39.3 55 31.3 77 21.5 57 16.0 

Toplam 180 100.0 179 100.0 178 100.0 176 100.0 358 100.0 355 100.0 
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4.1.3 Öğrencilerin beden kitle indeksleri (BKI) 

 

Yetişkinlerde ağırlık-boy ilişkisine göre şişmanlığı en iyi gösteren ve kolay 

uygulanabilen bir indeks olan beden kitle indeksi, beslenme durumunun antropometrik 

yöntemlerle değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir (Merdol vd. 1999, 

Saruhan ve Pekcan 2001). 

              

Son zamanlarda antropometrik ölçümlerin yer aldığı araştırmalarda insanların 

boylarının ağırlıklarına göre oranını belirlemede kullanılan beden kitle indeksi; 

çoğunlukla ağırlığın sağlıklı veya sağlıksız olarak sınıflandırılmasında kullanılır (Hiza 

2000, Linares and Su 2005). 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin beden kitle indeksleri (BKI) çizelge 4.3’ te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3 Öğrencilerin beden kitle indeks (BKI) değerleri 
 
Vücut ağırlığı 

(BKI) 
Toplam Genel 

Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 

Zayıf 38 21.1 48 26.7 86 23.9 

X2: 5.43 

SD: 2 

p>0.05 

Normal 128 71.1 127 70.6 255 70.8 

Hafif şişman * 12 6.7 5 2.7 17 4.7 

Obez * 2 1.1 0 0.0 2 0.6 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 
* İstatistiksel işlemde birlikte değerlendirilmiştir. 

 

Çizelge 4.3’ ten öğrencilerin beden kitle indeksleri değerlendirildiğinde; öğrencilerin % 

70.8’ inin normal ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. BKI’ ne göre vücut ağırlığı zayıf 

olan kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilerin oranından yüksektir (E: % 21.1, K: % 

26.7). 
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Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 71.1’ nin, kız öğrencilerin 

% 70.6’ sının normal ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Hafif şişman olanların oranı kız 

öğrencilerde % 2.7, erkek öğrencilerde ise % 6.7’ dir. Kız ve erkek öğrenciler arasında 

vücut ağırlığı dağılımları açısından farklılıklar önemsizdir (p>0.05). 

 

Yıldız (1992), öğrencilerin beden kitle indekslerini incelediği bir araştırmada; düşük 

sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 19.9’ unun zayıf, % 32.5’ inin normal, % 

1.7’ sinin hafif şişman ve obez olduğu; yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 

% 8.0’ inin zayıf, % 35.8’ inin normal,  % 2.2’ sinin hafif şişman ve obez olduğunu 

belirlemiştir.  

 

Şekerci (1994), çıraklık okullarına devam eden bazı işçilerin beden kitle indekslerini 

incelediğinde; % 70.2’ sinin normal, % 26.2’ sinin zayıf, %  2.2’ sinin şişman, % 1.5’ 

inin hafif şişman olduğunu tespit etmiştir.  

 

Pastore et al. (1996), yaptıkları çalışmada öğrencilerin % 25.0’ inin obez , % 18.0’ inin 

şişman ve % 5.0’ inin zayıf olduğunu saptamışlardır. 

 

Brook and Tepper (1997)’ in yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin  % 43.6’ sının obez, 

% 41.6’ sının normal,  % 14.8’ inin zayıf olduğunu, % 53.4’ ünün zayıf olmayı 

istediğini, % 38.5’ inin kilosunda değişlik olmasını istemediğini, % 8.1’ inin kilosunda 

artış olmasını istediğini belirlemişlerdir. Araştırmada obeziteye doğru olan davranışların 

spor yapan öğrencilerde daha olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 91.0’ 

inin obezitenin sağlık için yüksek risk faktörü olduğuna inandığı saptanmıştır.  

 

Yapılan bir çok araştırmada da ulaşılan kişilerin büyük oranda normal ağırlıkta 

oldukları tespit edilmiştir (Çetinarslan  2002, Geçkil 2002, Karayormuk 2002). 

  

4.1.4 Öğrencilerin strese girme ile sosyo-kültürel faaliyette bulunma durumu 

 

Adölesan döneminin en önemli özellikleri; hızlı büyüme, fizyolojik, ruhsal ve sosyal 

yönden gelişme ve değişmedir. Bu gelişme ve değişmeler, gencin düşüncelerini, çalışma 
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durumunu, davranış ve alışkanlıklarını olumsuz şekilde etkileyebilir. Eğer çocuk 

önceden bu çağdaki değişikliklere uygun biçimde hazırlanmışsa bu döneme daha kolay 

uyum sağlar (Aydın 1996). Aksi halde bu dönem stres ve gerilimlerle dolu kararsız bir 

dönemdir (Sağlam ve Yürükçü 1996).  

 

Öğrencileri günlük yaşamlarında strese sokan unsurlar ile öğrencilerin sosyo-kültürel 

faaliyetle ilgilenme durumları çizelge 4.4’ te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4 Öğrencilerin strese girme ile sosyo-kültürel faaliyette bulunma durumu 
 

Stres, sosyo-

kültürel faaliyet 

 

Toplam Genel 
Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 
Stres Unsurları 

Yok 68 37.7 53 29.4 121 33.6 

X2: 5.79 

SD:5 

p>0.05 

Ev ortamı 14 7.8 21 11.7 35 9.7 

Okul ortamı 79 43.9 88 48.9 167 46.4 

Ev ve okul 
ortamı 

3 1.7 6 3.3 9 2.5 

Çevre 10 5.6 9 5.0 19 5.3 

Sınavlar 6 3.3 3 1.7 9 2.5 

Sosyo-kültürel faaliyetler 

Var 135 75.0 116 64.4 251 69.7 X2: 4.75 

SD: 1 

p<0.05 

Yok 45 25.0 64 35.6 109 30.3 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 

 

Çizelge 4.4’ ten öğrencilerin günlük yaşamlarında strese sokan unsurların olup olmadığı 

incelendiğinde; öğrencilerin % 46.4’ ünde strese sokan unsurun okul ortamı olduğu, % 

33.6’ sında strese sokan herhangi bir unsurun olmadığı belirlenmiştir.  
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Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha 

stresli oldukları görülmektedir. Buna göre; erkek öğrencilerin % 43.9’ unu, kız 

öğrencilerin % 48.9’ unu strese sokan unsurun okul ortamı olduğu bulunmuştur. Bunları 

sırasıyla; erkek öğrencileri ev ortamı (% 7.8), çevre (% 5.6), sınavlar (% 3.3), ev ve 

okul ortamı (% 1.7); kız öğrencileri ev ortamı (% 11.7), çevre (% 5.0), ev ve okul 

ortamı (% 3.3), sınavlar (% 1.7) izlemektedir. Erkek öğrencilerin  % 37.7’ sini, kız 

öğrencilerin % 29.4’ ünü strese sokan bir unsurun olmadığı çizelgeden görülmektedir. 

Erkek ve kız öğrencilerin strese girme dağılımları arasındaki farklılıklar önemsiz 

bulunmuştur (p>0.05). 

 

Çizelge 4.4’ ten öğrencilerin herhangi bir sosyo-kültürel faaliyetle ilgilenme durumları 

incelendiğinde; öğrencilerin % 69.7’ sinin ilgilendiği bir sosyo-kültürel faaliyet olduğu, 

% 30.3’ ünün ilgilendiği bir sosyo-kültürel faaliyet olmadığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin sosyo-kültürel faaliyeti olarak; spor yaptıkları, müzik aleti çaldıkları, resim 

yaptıkları, tiyatro oynadıkları, folklor oynadıkları belirlenmiştir. 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 75.0’ inin, kız öğrencilerin 

% 64.4’ ünün ilgilendiği bir sosyo-kültürel faaliyeti olduğu; erkek öğrencilerin % 25.0’ 

inin, kız öğrencilerin % 35.6’ sının ilgilendiği herhangi bir sosyo-kültürel faaliyeti 

olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlardan erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok 

sosyal faaliyet içinde oldukları söylenebilir. Öğrencilerin ilgilendiği sosyo-kültürel 

faaliyetlerin cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 

Ahsen (1994), araştırmaya katılan öğrencilerin % 58.7’ sinin herhangi bir sportif 

faaliyetle ilgilenmediğini, % 41.3’ inin sportif faaliyetle ilgilendiğini tespit etmiştir.  

 

Şekerci (1994), yaptığı bir çalışmada; öğrencilerin büyük çoğunluğunun televizyon 

seyrederek-müzik dinleyerek, spor yaparak, gezmek-piknik yaparak, kitap okuyarak- 

şiir yazarak-resim yaparak boş zamanlarını değerlendirdiklerini saptamıştır.  

 

Brook and Tepper (1997),  araştırma kapsamına aldıkları öğrencilerin % 42.9’ unun  

okuldan sonra sportif aktiviteler yaptığını saptamışlardır. 
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Alaçam (2002),  özel okula devam eden öğrencilerin % 93.0’ ünün, devlet okuluna 

devam eden öğrencilerin % 80.0’ inin spor yaptıklarını bulmuştur. Çalışmada, devlet 

okuluna devam eden öğrencilerin daha çok futbolla ilgilendiği (% 27.0), özel okula 

devam eden öğrencilerin ise daha çok basketbolla ilgilendiği (% 39.0) belirlenmiştir.  

 

Yapılan bir çok araştırmada olduğu gibi çalışmamızda da bir çok öğrencinin sosyo-

kültürel faaliyetle ilgilendiği, sosyo-kültürel faaliyetle ilgilenen öğrencilerin daha çok 

spor yaptıkları, müzik aleti çaldıkları, resim yaptıkları belirlenmiştir. 

 

 

4.1.5 Öğrencilerde görülen sürekli bir sağlık sorunu, alerji bulunma durumu ile 

derslerde en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri  

 

Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fizik, biyolojik, sosyal çevre 

koşullarının ve temel sağlık konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının bir bileşkesidir 

(Egemen 1984). Ailenin ve toplumun mutlu olarak yaşaması ve ekonomik yönden 

gelişmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı kişi 

çalışma gücüne sahiptir ve aileye ve topluma ekonomik yönden katkıda bulunur. Aile ve 

toplumda hasta, güçsüz ve özürlü sayısının artması, üretimi azaltır, verimliliği düşürür 

ve sağlık harcamasını arttırır (Baysal ve Merdol 1994).   

 

Toplumun tutumuna bağlı olarak sürekli hastalığı ya da sakatlığı olan bir kişinin 

topluma ekonomik ve toplumsal açıdan üretken bireyler olarak katılma olasılıkları 

azalmaktadır. Aynı zamanda sürekli bir hastalığa yakalanma,  hastaların sosyal 

etkileşimleri üzerinde de sorunlar oluşturur (Şatıroğlu vd. 2002) 

 

Öğrencilerde görülen sürekli bir sağlık sorunu ve alerji bulunma durumu ile derslerde 

en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri çizelge 4.5’ te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.5’ ten öğrencilerde sürekli bir rahatsızlık görülmesinin dağılımı 

incelendiğinde; öğrencilerin % 92.2’ sinde herhangi bir sürekli rahatsızlık görülmediği, 

% 7.8’ inde sürekli rahatsızlıklar görüldüğü belirlenmiştir. Sürekli bir rahatsızlığı olan 
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öğrencilerin; astım, bronşit, sinirsel hastalıklar, kalp hastalıkları, göz hastalıklarından 

şikayet ettikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler arasında sürekli bir rahatsızlık görülme 

dağılımları istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Çizelge 4.5 Öğrencilerde görülen sürekli bir sağlık sorunu, alerji bulunma durumu ile 

derslerde en çok karşılaştıkları sağlık şikayetleri  

Rahatsızlık, 
alerji ve sağlık 
şikayeti 

Toplam Genel 
Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 
Sürekli bir rahatsızlık 

Var 11 6.1 17 9.4 28 7.8 X2: 1.39 

SD:1 

p>0.05 Yok 169 93.9 163 90.6 332 92.2 

Alerji görülme durumu 

Var 12 6.7 26 14.4 38 10.6 X2: 5.76 

SD:1 

p<0.05 Yok 168 93.3 154 85.6 322 89.4 

Derslerdeki sağlık şikayetleri 

Yok 46 25.6 30 16.7 76 21.1 

X2: 18.46 

SD:8 

p<0.05 

Halsizlik 20 11.0 27 15.0 47 13.1 

Huzursuzluk 3 1.7 8 4.4 11 3.1 

Terleme 2 1.1 0 0.0 2 0.5 

Üşüme 2 1.1 1 0.5 3 0.8 

Baş dönmesi 6 3.3 7 3.9 13 3.6 

Dikkat azalması 67 37.2 50 27.8 117 32.5 

Baş ağrısı 31 17.2 55 30.6 86 23.9 

Hepsi 3 1.7 2 1.1 5 1.4 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 
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Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 93.9’ unda ve kız 

öğrencilerin % 90.6’ sında sürekli bir rahatsızlık görülmediği bulunmuştur.  

 

Yapılan bazı araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Yağmur 1995, 

Karayormuk 2002). 

 

Ahsen (1994), araştırmaya katılan öğrencilerin % 28.3’ ünün herhangi bir sağlık sorunu 

olmadığını, % 71.7’ sinin sağlık sorunu olduğunu belirlemiştir. Araştırmada; sağlık 

sorunu olan öğrencilerde daha çok; baş ağrısı, göz rahatsızlığı, mide rahatsızlıkları, 

romatizma, kansızlık görüldüğü tespit edilmiştir.  

 

Brook and Tepper (1997),  öğrencilerin % 14.0’ ünde kronik hastalıklar görüldüğünü 

belirlemiştir. Bu hastalıklardan ise daha çok karın ağrıları veya astıma rastlandığını 

saptamıştır.  

 

Önay (2002),  öğrencilerin % 71.3’ ünde sağlık sorunu olduğunu ve % 28.7’ sinde 

sağlık sorununun olmadığını belirlemiştir. Sağlık sorunu olan öğrencilerde daha çok 

anemi, baş ağrısı, kalp-damar hastalığı, romatizma, guatr görüldüğü saptanmıştır.  

 

Yapılan birçok araştırmadan ve çalışmamızdan da anlaşıldığı gibi kronik hastalık 

görülen öğrencilerin daha çok astım, bronşit, sinirsel hastalıklar, kalp hastalıkları, göz 

hastalıkları, mide rahatsızlıkları, romatizma, guatr, kansızlıktan şikayet ettikleri 

görülmektedir. 

 

Alerji; vücuda giren yabancı ve enfeksiyon etkeni olmayan bir maddenin geri dönüşlü 

veya dönüşsüz olabilecek şekilde immün sistemde meydana getirdiği anormal reaksiyon 

olarak tanımlanmaktadır. Alerjik besin reaksiyonları; spesifik bir yolda besin ile vücut 

arasındaki reaksiyonun immün sistemde meydana gelmesidir (Baş 2004).  

 

Çizelge 4.5’ ten öğrencilerde herhangi bir besine karşı alerji görülme durumu 

incelendiğinde; öğrencilerin % 89.4’ ünde alerji görülmediği, %10.6’ sında alerji 
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görüldüğü belirlenmiştir. Alerji görülen öğrencilerin en çok; yumurtaya, patlıcana, bala, 

çikolataya, domatese karşı alerjileri olduğunu beyan etmişlerdir. 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 93.3’ ünün, kız öğrencilerin 

% 85.6’ sının herhangi bir besine karşı alerjisi olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerdeki 

alerji görülme durumunun cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 

Erken yaşlarda yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda beynin yapısal ve organik 

fonksiyonlarında meydana gelen bozukluklar daha ileri yaşlarda davranış bozukluğu, 

fiziksel gelişim gerilikleri, öğrenme yeteneklerinin azalması şeklinde kendini 

gösterebilir. Genellikle yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda okulda isteksizlik, 

yorgunluk, dikkatsizlik, kendini derse verememe gibi olumsuz davranışlar 

gösterebilmektedir (Şimşek 1991).  

 

Çizelge 4.5’ ten öğrencilerin derslerde en çok karşılaştığı sağlık şikayetleri 

incelendiğinde; öğrencilerin % 32.5’ inde dikkat azalması, % 23.9’ unda baş ağrısı 

görülürken, % 21.1’ inde herhangi bir sağlık şikayeti görülmemektedir.  

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 37.2’ sinde dikkat azalması, 

% 17.2’ sinde baş ağrısı, % 11.0’ inde halsizlik; kız öğrencilerin % 30.6’ sında baş 

ağrısı, % 27.8’ inde dikkat azalması, % 15.0’ inde halsizlik görüldüğü bulunmuştur. 

Öğrencilerin karşılaştıkları sağlık şikayetinin cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

 

4.1.6 Öğrencilerin diyet yapma durumları 

 

Sağlıklı büyüme ve gelişmenin ön koşullarından biri, yeterli ve dengeli beslenmedir. 

Yaşam olayları ve büyümenin gerektirdiği enerji ve besin ögeleri yeterli miktarlarda 

sağlanamadığında, büyüme yavaşlar, sağlık bozuklukları artar, çalışanların ve öğrenme 

çağında olanların verimlilikleri azalır (Taşçı vd. 1987).  
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Yaşamın her döneminde olduğu gibi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu 

adölesan döneminde de yeterli ve dengeli beslenmek gereklidir Bu dönemde öğrenme, 

anlama ve kavrama yeteneğinin yüksek olması beslenmenin önemini daha da 

arttırmaktadır (Sağlam ve Yürükçü 1996). 

 

Adölesan dönemindeki en önemli değişmelerden birisi hızlı fiziksel büyümedir (Bulduk 

ve Yabancı 2002). Vücut ağırlığından memnun olmayan adölesan gencin bilinçsiz 

olarak diyet yapması anoreksia ve bulimia nevroza gibi beslenme bozukluklarına neden 

olmaktadır (Küçükkömürler 2002). 

 

Öğrencilerin diyet yapma durumu ve diyeti aldıkları yere göre dağılımı çizelge 4.6’ da 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.6’ dan öğrencilerin diyet yapma durumları incelendiğinde; öğrencilerin % 

88.3’ ünün diyet uygulamadığı, % 11.7’ sinin diyet uyguladığı saptanmıştır. 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 91.1’ inin, kız öğrencilerin 

% 85.6’ sının diyet uygulamadıkları; erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha az 

oranda diyet uyguladıkları tespit edilmiştir (E: % 8.9, K: % 14.4). Diyet uygulama 

durumları arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsizdir (p> 0.05). 

 

Nu et al. (1996),  kızların erkeklerden diyete daha çok dikkat ettiklerini belirlemişlerdir. 

 

Brook and Tepper (1997), öğrencilerin % 47.6’ sının şu anda ya da geçmişte diyet 

uyguladıklarını saptamışlardır. Bu oranın kızlarda erkeklerden üç kat daha fazla oranda 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan genç kızların diyet uygulamaya daha eğilimli 

oldukları söylenebilir. 

 
Çizelge 4.6’ dan diyet uygulayan öğrencilerin diyet uygulama nedenlerine göre 

dağılımları incelendiğinde; öğrencilerin % 64.3’ ünün zayıflamak için, % 28.6’ sının 

formunu korumak için, % 7.1’ inin hastalığının tedavisi için diyet uyguladığı 

belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.6 Öğrencilerin diyet yapma durumu ile diyet aldıkları yer 
 
 

Diyet 
Toplam Genel 

Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 
Diyet uygulama durumları 

Uyguluyor 16 8.9 26 14.4 42 11.7 X2: 2.69 

SD:1 

p>0.05 
Uygulamıyor 164 91.1 154 85.6 318 88.3 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 

Diyet uygulama nedenleri 

Zayıflamak için 10 62.5 17 65.4 27 64.3 X2: 0.11 

SD:2 

p>0.05 
Hastalığının tedavisi için 1 6.3 2 7.7 3 7.1 

Formunu korumak için 5 31.2 7 26.9 12 28.6 

Temin etme yerleri 

Sağlık personelinden 4 25.0 5 19.2 9 21.4 

X2: 0.28 

SD:2 

p>0.05 

Çevreden 4 25.0 6 23.1 10 23.8 

Medyadan 8 50.0 15 57.7 23 54.8 

Toplam 16 100.0 26 100.0 42 100.0 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 62.5’ inin, kız öğrencilerin 

% 65.4’ ünün zayıflamak için; erkek öğrencilerin % 31.2’ sinin, kız öğrencilerin % 

26.9’ unun formunu korumak için; erkek öğrencilerin % 6.3’ ünün, kız öğrencilerin % 

7.7’ sinin hastalığının tedavisi için diyet uyguladığı tespit edilmiştir. Cinsiyetler 

arasında diyet uygulama nedenleri açısından farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Çetinarslan (2002),  yaptığı çalışmada öğrencilerin %  9.7’ sinin kilosunu korumak için 

diyet uyguladığını belirlemiştir.  
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Calderon et al. (2004), araştırmaya katılan erkek öğrencilerin % 47.4’ ünün ve kız 

öğrencilerin % 56.7’ sinin ağırlığını kontrol etmek için sık sık diyet uyguladıklarını 

belirlemişlerdir.  

 

Yapılan araştırmalardan da görüldüğü gibi diyet yapan öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun kilosunu korumak için diyet uyguladıkları belirlenmiştir.  

 

Çizelge 4.6’ dan öğrencilerin kullandıkları diyeti temin etme yerleri 

değerlendirildiğinde;  öğrencilerin % 54.8’ inin medyadan, % 23.8’ inin çevresinden, % 

21.4’ ünün sağlık personelinden temin ettikleri belirlenmiştir.  

 

Öğrencilerin sağlık personelinden diyet alanların oranı yaklaşık 1/5 oranındadır. Çevre 

ve medyanın kişilerin sağlık davranışları üzerinde ne kadar etkili olduğu bu 

araştırmadan görülmektedir.  

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 50.0’ sinin, kız öğrencilerin 

% 57.7’ sinin medyadan; erkek öğrencilerin % 25.0, kız öğrencilerin % 23.1’ inin 

çevresinden; erkek öğrencilerin % 25.0’ inin, kız öğrencilerin % 19.2’ sinin sağlık 

personelinden temin ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin diyeti aldıkları yerlerin 

dağılımları arasındaki farklılıklar anlamsızdır (p>0.05). 

 

 

4.1.7 Öğrencilerin beslenme dersi alma, basından beslenme ile ilgili haberleri ve 

reklamlardan etkilenme durumu 

 

Toplumda yeterli ve dengeli besin tüketme alışkanlıklarının geliştirilmesi, yanlış ve 

olumsuz beslenme uygulamalarının ortadan kaldırılması, besinlerin etkin ve ekonomik  

kullanılmasının sağlanması ancak beslenme eğitimi ile mümkün olmakta ve kişilerin 

beslenme bilgi düzeylerini yükseltmek beslenme eğitimi yoluyla mümkün 

olabilmektedir (Birer ve Ersoy 1997, Şanlıer vd. 2001). Ancak, örgün eğitimde yer alan 

programlar içinde temel beslenme bilgisine yeterince yer verilmemektedir (Anonim 

2001). 
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Öğrencilerin beslenme dersi alma, basında çıkan beslenme ile ilgili haberlerden 

etkilenme ve besin reklamlarından etkilenme durumları çizelge 4.7’ de gösterilmiştir.  

 

Çizelge 4.7 Öğrencilerin beslenme dersi alma, basında çıkan beslenme ile ilgili 

haberlerden etkilenme ve besin reklamlarından etkilenme durumu  

Beslenme dersi, 
basından-reklamlardan 
etkilenme 
 

Toplam Genel 
Toplam İstatistik Erkek Kız 

S % S % S % 
Beslenme dersi almaları 

Aldım 12 6.7 16 8.9 28 7.8 X2: 0.62 

SD:1 

p>0.05 Almadım 168 93.3 164 91.1 332 92.2 

Basından Etkilenme 

Etkilenmiyor 114 63.3 86 47.8 200 55.6 

X2: 22.82 

SD:5 

p<0.01 

Kitap 2 1.1 6 3.3 8 2.2 

Dergi 7 3.9 14 7.8 21 5.8 

Gazete 8 4.4 11 6.1 19 5.3 

TV 38 21.2 62 34.4 100 27.8 

İnternet 11 6.1 1 0.6 12 3.3 

Reklamların etkisi 

Hiç etkilenmez 92 51.1 63 35.0 155 43.1 

X2: 11.60 

SD:3 

p<0.01 

Etkilenir ama almaz 12 6.7 25 13.9 37 10.3 

Etkilenir alır 58 32.2 72 40.0 130 36.1 

Etkilenir, alır, dener 18 10.0 20 11.1 
38 10.5 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 

 

Çizelge 4.7’ den öğrencilerin beslenme dersi almalarına göre dağılımları incelendiğinde; 

öğrencilerin % 7.8’ inin beslenme dersi aldığı, % 92.2’ sinin beslenme dersi almadığı 

belirlenmiştir.  



 46

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencileri  % 6.7’ sinin, kız öğrencilerin 

% 8.9’ unun beslenme dersi aldıkları; erkek öğrencilerin % 93.3’ ünün, kız öğrencilerin 

% 91.1’ inin beslenme dersi almadıkları bulunmuştur. Bu dağılımlar arasındaki 

farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0.05).   

 

Ahsen (1994)’ nin yaptığı çalışmaya % 50.2’ si beslenme öğrenimi gören, % 49.8’ u 

beslenme öğrenimi görmeyen öğrenciler katılmıştır.  Araştırmada öğrencilerin beslenme 

ile ilgili bilgileri edindikleri yerler olarak;  beslenme öğrenimi gören öğrencilerin % 

84.4’ ünün,  beslenme öğrenimi görmeyen öğrencilerin  % 20.6’ sının konuyla ilgili 

alınan derslerden edindikleri belirlenmiştir.  

 

Brook and Tepper (1997), öğrencilerin beslenme hakkındaki bilgilerini daha çok medya 

dan elde ettiğini, sadece  % 28.3’ ünün  okuldaki  eğitimlerden aldığını, öğrencilerin % 

79.0’ unun okulda müfredat programlarının beslenmeyle bütünlemiş olması gerektiğine 

inandıklarını belirlemiştir. 

 

Bulduk ve Oktar (1997), öğrencilere beslenme eğitimi verildiğinde  % 72.8’ inde 

tükettikleri besinlerde olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemlemiştir.  

 

Yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi öğrencilerin bir çoğunun beslenme dersi 

almadığı, ancak beslenme dersi aldıklarında tükettikleri besinlerde olumlu yönde 

değişiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple de okullarda müfredat programlarına 

beslenme dersi konarak öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri arttırılmalıdır. 

 

Çizelge 4.7’ den öğrencilerin yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili 

haberlerden etkilenme durumları değerlendirildiğinde; öğrencilerin % 55.6’ sının 

etkilenmediği, % 27.8’ inin televizyondan, % 5.8’ inin dergilerden, % 5.3’ ünün 

gazetelerden, % 3.3’ ünün internetten, % 2.2’ sinin kitaplardan etkilendiği 

belirlenmiştir. 

 

Çizelge cinsiyete göre irdelendiğinde; erkek öğrencilerin % 63.3’ ünün etkilenmediği, 

% 21.2’ sinin televizyondan, % 6.1’ inin internetten, % 4.4’ ünün gazetelerden, % 3.9’ 
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unun dergilerden, % 1.1’ inin kitaplardan etkilendiği; kız öğrencilerin % 47.8’ inin 

etkilenmediği, % 34.4’ ünün televizyondan, % 7.8’ inin dergilerden, % 6.1’ inin 

gazetelerden, % 3.3’ ünün kitaplardan, % 0.6’ sının internetten etkilendiği tespit 

edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internetten daha çok yararlandıkları 

görülmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberlerden etkilenme 

durumlarının cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 

 

Pekcan ve Beğenmez (1988), annesi çalışan gençlerin  % 21.3’ ünün, annesi çalışmayan 

gençlerin % 7.4’ ünün reklamların etkisinde kalarak yiyecek satın aldıklarını tespit 

etmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  

 

Halkın sağlıklı beslenme konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi yaşam döngüsü 

boyunca büyük önem taşımaktadır. Beslenme bilgisi farklı kurumlarca farklı şekillerde 

aktarılmaktadır. Kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlarla halka her zaman doğru 

mesajlar verilmemektedir. Diğer yandan beslenme bilgisi eksikliği yüksek enerji içeren 

gıdalar ve içeceklerin reklamlarından daha fazla etkilenilmesine ve çocukların yetersiz 

ve dengesiz beslenmelerine yol açmaktadır. Reklamlar bu açıdan oto kontrol yöntemiyle 

denetim altında tutulmalıdır (Anonim 2001). 

 

Çizelge 4.7’ den öğrencilerin çeşitli yazılı ve görsel basında çıkan besin reklamlarının 

öğrencilerin beslenme düzenine etkisi incelendiğinde; öğrencilerin % 43.1’ inin hiç 

etkilenmediği, % 36.1’ inin etkilenip aldığı, % 10.5’ inin etkilenip alıp denediği, % 

10.3’ ünün etkilendiği ama almadığı tespit edilmiştir.  

 

Çizelge cinsiyete göre incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 51.1’ inin hiç 

etkilenmediği, % 32.2’ sinin etkilenip aldığı, % 10.0’ ının etkilendiği alıp denediği, % 

6.7’ sinin etkilendiği ama almadığı;  kız öğrencilerin % 35.0’ inin hiç etkilenmediği, % 

40.0’ının ürünlerden etkilenip aldığı, % 13.9’ unun etkilendiği ama almadığı, % 11.1’ 

inin etkilendiği alıp denediği belirlenmiştir.  Çeşitli yazılı ve görsel basında çıkan besin 

reklamlarının öğrencilerin beslenme düzenine etkisinin cinsiyetle ilişkisi anlamlı 

bulunmuştur (p<0.01). 
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4.1.8 Öğrencilerin ambalajlı ürünlerde etiket bilgisi okuma durumu 

 

Ambalaj; elde elden ürünün bir arada olmasını, kolay taşınma ve hareketini, 

depolanmasını ve dış etkenlerden korunmasını amaçlar (Bulduk 2003). Besin ambalajı 

etiketinde yer alan ürünün bileşimi, birim fiyatı, üretimi ve son kullanma tarihi ile 

besleyici değeri gibi birçok bilgi tüketicilere sağlıklı ve doğru seçimler yapabilmesi 

açısından önemlidir (Özgen 2004). 

 

Öğrencilerin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini okuma durumları çizelge 

4.8’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.8 Öğrencilerin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini okuma 

durumları 

Etiketteki bilgilere dikkat 

etmeleri 
Toplam Genel 

Toplam Erkek Kız 

S % S % S % 

Bazen okur 30 16.7 19 10.6 49 13.6 

Üretim tarihine 5 2.8 7 3.9 12 3.3 

Firma ismine 13 7.2 11 6.1 24 6.7 

Katkı maddelerine 5 2.8 16 8.9 21 5.8 

Son kullanma tarihine 25 13.9 20 11.1 45 12.5 

Üretim ve son kullanma tarihine 98 54.4 103 57.2 201 55.8 

Besin değerine 3 1.7 2 1.1 5 1.4 

Miktarına* 1 0.5 0 0.0 1 0.3 

Hepsine * 0 0.0 2 1.1 2 0.6 

Toplam 180 100.0 180 100.0 360 100.0 
* İstatistiksel işleme alınmamıştır.     X2: 4.51      SD: 5          p>0.05 

 

Çizelge 4.8’ den öğrencilerin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini 

okuyorlarsa hangi bilgilere dikkat ettikleri incelendiğinde; öğrencilerin % 55.8’ inin 
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üretim-son kullanma tarihine, %  12.5’ inin son kullanma tarihine,  % 6.7’ sinin firma 

ismine dikkat ettikleri, % 13.6’ sının etiketteki bilgileri bazen okuduğu belirlenmiştir. 

 

Çizelge cinsiyet göz önüne alınarak incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 54.4’ ünün 

üretim-son kullanma tarihine, % 13.9’ unun son kullanma tarihine, % 7.2’ sinin firma 

ismine; kız öğrencilerin % 57.2’ sinin üretim ve son kullanma tarihine, % 11.1’ inin son 

kullanma tarihine, %  8.9’ unun katkı maddelerine dikkat ettikleri; erkek öğrencilerin % 

16.7’ sinin,  kız öğrencilerin % 10.6’ sının etiketteki bilgileri bazen okuduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini okumalarının 

cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Geçkil (2002), öğrencilerin verilen eğitim öncesinde ortalama 2.76 ± 1.04’ sının, verilen 

eğitim sonrasında ise ortalama 2.78 ± 0.99’ inin ambalajlı yiyeceklerin özelliklerini 

tanımak için üzerindeki etiketi okuduğunu; verilen eğitim öncesinde 2.06 ± 1.07’ sının, 

verilen eğitim sonrasında ise 2.31 ± 1.05’ inin yiyecek maddelerini alırken koruyucu ya 

da katkı maddesi bulunmayanı seçtiğini belirlemiştir.  

 

Güler ve Özçelik (2002), çalışan ve çalışmayan kadınlar üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, yiyecek ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini okuyan kadınların oranını     

% 93.0 olarak bulunmuştur.  

 

Sabbağ (2003), ilköğretim okullarında görevli öğretmenler üzerinde yaptığı bir 

çalışmada; öğretmenlerin % 81.1’ inin hazır ürünlerdeki etiket bilgilerini okuduğunu, % 

16.5’ inin bazen okuduğunu, % 2.4’ ünün ise okumadığını belirlemiştir.  

 

Yapılan araştırmalarda olduğu gibi çalışmamızda da öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

satın aldıkları ambalajlı ürünlerde etiket bilgilerini okuduğu belirlenmiştir. 
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4.2 Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları 

 

Bu bölümde öğrencilerin günlük öğün sayısı ve ana öğün yemeklerinden atlanan 

öğünler, atladıkları öğünler ve atlama nedenleri, okul saatinde dışarıdan yedikleri 

yemeklerden memnuniyetleri ve memnun olmama nedenleri, dışarıda yemek 

yiyenlerden yemek seçiminde dikkat ettikleri etmenler, fast food restoranlara gidip-

gitmedikleri, giden öğrencilerin kiminle ve ne zaman gittikleri, light (düşük kalorili, 

diyabetik…) olarak adlandırılan ürünleri kullanma durumları, çeşitli psikolojik 

durumlardaki değişen yeme davranışları, yeme şekilleri ve tercih ettikleri tat, ailelerinde 

yemeklerin yenme şekli, yemeklerini yedikleri yer ve yemek servisinin yapıldığı yer ile 

ilgili konuları içermektedir. 

 

Adölesan dönemine ulaşan gencin yeme alışkanlıkları birden bire değişir. 

Bağımsızlığını kazanan adölesan, sosyal yaşama katılır. Kendisi satın alır, kendine 

yemek hazırlamaya başlar, daha hızlı yemek yemeye başlar, dışarıda daha çok yemek 

yemeğe eğilim duyar (Küçükkömürler 2002). 

 

 

4.2.1 Öğrencilerin  günlük öğün sayısı ve  atlanan ana öğünler  

 

Adölesan döneminde artan besin gereksiniminin karşılanması, doğru beslenme 

alışkanlıklarının kazanılmasına bağlıdır. Bunların başında günlük alınacak besinlerin 3 

öğüne dengeli dağıtılması gelmektedir (Eser vd. 2000).  İnsanın günde bir veya iki 

öğünde beslenmesi, alınacak olan toplam enerjiyi de etkileyecektir. Bireyin ihtiyacı olan 

enerjiyi eşit olarak almaması psikolojik ve metabolik rahatsızlıklara neden olacaktır. 

Öğün sayısı azaldıkça vücutta azotun kullanılabilirliği azalır, glikoz emilimi ve glikojen 

sentezi artar. Yağ depolarında ve yağ sentezinde artış olur. Bu da metabolizma 

bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle yemeklerin en az üç öğünde tüketilmesi 

önerilmektedir (Sürücüoğlu 1986, Sağlam ve Yürükçü 1996).  

 

Öğrencilerin  günlük öğün sayısı ve  atlanan ana öğünler  çizelge 4.9’ da verilmiştir. 
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Çizelge 4.9 Öğrencilerin günlük öğün sayısı ve atlanan ana öğünler

 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 
İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Öğün sayısı 

≤ 2 öğün 10 16.7 15 25.0 12 20.0 17 28.3 9 15.0 20 33.3 31 17.2 52 28.9 X2: 8.29 

SD:2 

p<0.05 

3 öğün 38 63.3 34 56.7 33 55.0 30 50.0 25 41.7 27 45.0 96 53.3 91 50.6 

≥4 öğün 12 20.0 11 18.3 15 25.0 13 21.7 26 43.3 13 21.7 53 29.5 37 20.5 

Atlanan öğün 

Kahvaltı  

Atlar 12 20.0 10 16.7 7 11.7 11 18.3 12 20.0 21 35.0 31 17.2 42 23.3 X2: 3.61 

SD:2 

p>0.05 

Atlamaz 27 45.0 33 55.0 35 58.3 24 40.0 35 58.3 23 38.3 97 53.9 80 44.5 

Bazen 21 35.0 17 28.3 18 30.0 25 41.7 13 21.7 16 26.7 52 28.9 58 32.2 

Öğle  

Atlar 8 13.3 12 20.0 11 18.3 15 25.0 10 16.7 11 18.3 29 16.1 38 21.1 X2: 3.54 

SD:2 

p>0.05 

Atlamaz 34 56.7 28 46.7 27 45.0 33 55.0 30 50.0 36 60.0 91 50.6 97 53.9 

Bazen 18 30.0 20 33.3 22 36.7 12 20.0 20 33.3 13 21.7 60 33.3 45 25.0 

Akşam  

Atlar 3 5.0 3 5.0 7 11.7 5 8.3 3 5.0 6 10.0 13 7.2 14 7.8 X2: 2.54 

SD:2 

p>0.05 

Atlamaz 53 88.3 49 81.7 47 78.3 48 80.0 48 80.0 40 66.7 148 82.2 137 76.1 

Bazen 4 6.7 8 13.3 6 10.0 7 11.7 9 15.0 14 23.3 19 10.6 29 16.1 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 
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Çizelge 4.9’ dan öğrencilerin gün içerisinde tükettikleri öğün miktarlarının dağılımı 

irdelendiğinde; günde üç öğün yemek tüketenlerin oranı erkek öğrencilerde % 53.3, kız 

öğrencilerde  % 50.6 olarak bulunmuştur.  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 63.3’ 

ünün ve  10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 55.0’ inin günde üç ana öğün, 11. sınıfta 

olan erkek öğrencilerin  % 43.3’ ünün günde dört ana öğün ve fazlasını tükettikleri;  9. 

sınıfta olan kız öğrencilerin % 56.7’ sinin, 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 50.0’ sinin 

ve 11. sınıfta olan kız öğrencilerin % 45.0’ inin günde üç ana öğün tükettikleri 

bulunmuştur. Öğrencilerin günlük ana öğün dağılımları arasındaki farklılıklar 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05).  

 
Yücecan vd. (1994), yaz okullarına devam eden çocuk ve gençlerin beslenme 

alışkanlıklarını incelediklerinde; öğrencilerin % 65.4’ ünün düzenli öğün alışkanlığı 

olduğu halde % 9.5’ inin düzenli öğün alışkanlığının olmadığını tespit etmişlerdir. 

 

Çetinarslan (2002),  öğrencilerin % 54.6’ sının okul nedeniyle düzensiz yediğini (öğün 

atlama, öğün dışında atıştırma gibi), % 36.6’ sının düzenli olarak üç öğün yemeye 

çalıştığını, % 6.0’ sının kilosunu korumak için zaman zaman düzensiz yediğini (öğün 

atlama, iki öğünü birleştirmek gibi) bulmuştur.  

 

Geçkil (2002), öğrencilerin tükettikleri öğün sayılarını incelediğinde; öğrencilere 

verilen eğitim öncesinde öğrencilerin ortalama 2.67 ± 1.05’ sinin  ve eğitim sonrasında 

ortalama 2.91 ± 0.97’ inin her gün düzenli olarak üç öğün yemek yediğini saptamıştır.   

 

Pekcan ve Beğenmez (1988), Alphan vd. (2002) öğrencilerin genelinin günde 2 öğün; 

Giray (1990), Sağlam (1991), Yıldız (1992), Ahsen (1994), Şekerci (1994), Türkmen 

(1996), Eser vd. (2000), Alaçam (2002), Karayormuk (2002), Önay (2002) öğrencilerin 

genelinin günde 3 ana öğün yemek tükettiklerini belirlemişlerdir.  

 

Sağlıklı beslenmede öğünlerin düzenli tüketilmesinin önemi büyüktür (Eser vd. 2000). 

Çocukların ise büyüdükçe daha çok öğün atladığı saptanmıştır (Nu et al. 1996). Öğün 
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atlama alışkanlık haline dönüştürüldüğünde, kişinin yeterince beslenmesi engellenmekte 

ve yetersiz beslenmeye bağlı sorunlar oluşmaktadır (Sağlam ve Yürükçü 1996, Kızıltan 

2000).  

 

Çizelge 4.9’ dan genel toplam üzerinden öğrencilerin atladıkları öğünlerin dağılımına  

bakıldığında; erkek öğrencilerin % 53.9’ unun kahvaltıyı , % 50.6’ sının öğle yemeğini, 

% 82.2’ sinin akşam yemeğini atlamadıkları; kız öğrencilerin % 44.5’ inin  kahvaltıyı, 

% 53.9’ unun öğle yemeğini, % 76.1’ inin akşam yemeğini atlamadıkları bulunmuş; en 

çok atlanan öğün olarak erkek öğrencilerin % 17.2’ sinin kahvaltıyı atladığı, % 33.3’ 

ünün  öğle yemeğini bazen atladığı; kız öğrencilerin % 23.3’ ünün kahvaltıyı atladığı, % 

32.2’ sinin kahvaltıyı bazen atladığı tespit edilmiştir.  Erkek ve kız öğrenciler arasında 

sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğini yeme durumları açısından farklılıklar önemsiz 

bulunmuştur (p>0.05).  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin  % 45.0’ 

inin kahvaltıyı atlamadığı, % 35.0’ inin bazen atladığı, öğle yemeğini % 56.7’ sinin 

atlamadığı, % 30.0’ unun bazen atladığı, akşam yemeğini % 88.3’ ünün atlamadığı, % 

6.7’ sinin bazen atladığı; 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 58.3’ ünün kahvaltıyı 

atlamadığı, % 30.0’ unun bazen atladığı, öğle yemeğini % 45.0’ inin atlamadığı, % 

36.7’ sinin bazen atladığı, akşam yemeğini % 78.3’ ünün atlamadığı, % 11.7’ sinin 

atladığı belirlenmiştir. Onbirinci sınıfta olan erkek öğrencilerin % 58.3’ ünün kahvaltıyı 

atlamadığı, %  21.7’ sinin bazen atladığı, öğle yemeğini % 50.0’ sinin atlamadığı, % 

33.3’ ünün bazen atladığı, akşam yemeğini % 80.0’ inin atlamadığı, % 15.0’ inin bazen 

atladığı bulunmuştur. Dokuzuncu sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 55.0’ inin kahvaltıyı 

atlamadığı, % 28.3’ ünün bazen atladığı, öğle yemeğini % 46.7’ sinin atlamadığı, % 

33.3’ ünün bazen atladığı, akşam yemeğini % 81.7’ sinin atlamadığı, % 13.3’ ünün 

bazen atladığı tespit edilmiştir. Onuncu sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 41.7’ sinin 

kahvaltıyı bazen atladığı, % 40.0’ ının atlamadığı, öğle yemeğini % 55.0’ inin 

atlamadığı, % 25.0’ inin atladığı, akşam yemeğini % 80.0’ inin atlamadığı, % 11.7’ 

sinin bazen atladığı; 11. sınıfta olan kız öğrencilerin % 38.3’ ünün kahvaltıyı 

atlamadığı, % 35.0’ inin atladığı, öğle yemeğini % 60.0’ ının atlamadığı, % 21.7’ sinin 
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bazen atladığı, akşam yemeğini % 66.7’ sinin atlamadığı, % 23.3’ ünün bazen atladığı 

bulunmuştur. 

 

Sakarya ve Ünver (1985), yaptıkları çalışmada; kişilerin normal kilolarını devam 

ettirmede etken olan günde üç öğün yemek yeme alışkanlığının hemen hemen 

öğrencilerin yarısında olmadığını, yarısından çoğunda ise düzenli kahvaltı yapma 

alışkanlıklarının henüz yerleşmediğini saptamışlardır.  

 

Tümerdem vd. (1985), kahvaltının sosyo-ekonomik-kültürel durumu yüksek 

öğrencilerin % 29.9’ unda yeterli ve dengeli, sosyo-ekonomik-kültürel durumu orta olan 

öğrencilerin % 30.9’ unda yetersiz ve dengesiz olduğunu;  öğle öğününün sosyo-

ekonomik-kültürel durumu orta düzeydeki öğrencilerin % 31.0’ inin yeterli ve dengeli, 

sosyo-ekonomik-kültürel durumu düşük, orta ve yüksek düzeydeki öğrencilerin % 23.9’ 

unun yetersiz ve dengesiz olduğunu; akşam yemeğinin sosyo-ekonomik-kültürel 

durumu yüksek öğrencilerin % 32.5’ inde yeterli ve dengeli, sosyo-ekonomik-kültürel 

durumu orta öğrencilerin % 30.2’ sinde yetersiz ve dengesiz olduğunu saptamışlardır. 

 

Sağlam ve Yürükçü (1996), araştırmaya katılan öğrencilerin % 49.0’ unun bazen öğün 

atladıklarını, % 37.3’ ünün öğün atladıklarını; % 55.6’ sının sabah kahvaltısını 

yaptığını, % 11.7’ sinin sabah kahvaltısını yapmadığını belirlemişlerdir.  

 

Akşit vd. (1997),  öğrencilerin % 13.0’ ünün sabah ve % 19.0’ unun öğle öğününü 

genellikle atlamakta olduğunu, % 8.0’ inin ise sabah öğününü hiç yemediğini 

bulmuşlardır.  

 

Nicklas et al. (2000), araştırmaya katılan öğrencilerin % 19.0’ unun kahvaltıyı 

atladığını, kahvaltıyı atlamayan adölesanların % 90.0’ ının kahvaltılarını evde yaptığını,  

% 14.0’ ünün kahvaltıda bir ilave besin aldığını saptamışlardır. Kadınların % 23.0’ 

ünün, erkek öğrencilerin ise %14.0’ ünün kahvaltıyı atladığı tespit edilmiştir.  

 

Calderon et al. (2004), araştırmaya katılan erkek öğrencilerin % 42.1’ inin, kız 

öğrencilerin % 43.2’ sinin kilo vermek için öğün atladıklarını ortaya çıkarmışlardır.  
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Yapılan bazı araştırmalarda da öğrencilerin ana öğün yemeklerini atladıkları tespit 

edilmiştir. Işıksoluğu (1986), Pastore et al. (1996), Çelik ve Toksöz (1999),  

öğrencilerin daha çok sabah kahvaltısını; Yücecan vd. (1994), Alaçam (2002) 

öğrencilerin daha çok öğle öğününü atladıklarını tespit etmişlerdir. Öğrencilerin 

öğünlerini atlamadan düzenli bir şekilde tüketmelerini sağlamak için gereken beslenme 

eğitimi okullarda müfredat programlarında yer almalıdır. 

 

 

4.2.2 Öğrencilerin ana öğün atlama nedenleri 

 

Vücudun fizyolojik dengesinin sağlanmasında öğün düzeni önemli bir etmendir. Öğün 

sayısının azalması vücutta metabolizma bozukluklarına yol açar. Bu nedenle günlük 

yaşam koşulları da dikkate alınarak yemeklerin günde en az 3 öğünde tüketilmesi 

önerilmektedir (Çelik ve Toksöz 1999, Kızıltan 2000). 

 

Öğrencilerin atladıkları ana öğünlere göre atlama nedenleri çizelge 4.10’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.10’ dan öğrencilerin ana öğün atlama nedenleri incelendiğinde; kahvaltıyı 

erkek öğrencilerin % 57.8’ inin, kız öğrencilerin % 36.0’ sının vakti olmadığı için; öğle 

yemeğini erkek öğrencilerin % 52.8’ inin, kız öğrencilerin % 46.9’ unun okulda 

bulunduğu için; akşam yemeğini erkek öğrencilerin % 41.2’ sinin alışkanlığı olmadığı 

için, kız öğrencilerin % 48.8’ inin iştahsızlıktan dolayı atladığı belirlenmiştir. Erkek ve 

kız öğrenciler arasında öğün atlama nedenlerinin dağılımları açısından farklılıklar sabah 

kahvaltısı için önemli (p<0.01), öğle ve akşam yemekleri için önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05).  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 63.6’ 

sının vakti olmadığı için kahvaltıyı; % 53.9’ unun okulda bulunduğu için  öğle 

yemeğini; % 42.9’ unun alışkanlığı olmadığı  için ve iştahsızlıktan akşam yemeğini 

atladığı;  kız öğrencilerin % 33.3’ ünün vakti olmadığı için kahvaltıyı; % 50.0’ sinin 

okulda bulunduğu için öğle yemeğini;  % 45.5’ inin iştahsızlıktan akşam yemeğini  
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Çizelge 4.10 Öğrencilerin ana öğün atlama nedenleri 

* İstatistiksel işleme alınmamıştır 

Ana öğün atlama 
nedenleri 

9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 
İstatistik 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Kahvaltı 

Vakti yok 21 63.6 9 33.3 12 48.0 16 44.4 15 60.0 11 29.7 48 57.8 36 36.0 

X2: 13.22 
SD: 3 
p<0.01 

Alışkanlığı yok 3 9.1 8 29.7 7 28.0 6 16.7 9 36.0 10 27.0 19 22.9 24 24.0 

İştahsızlık 7 21.3 4 14.8 5 20.0 9 25.0 1 4.0 13 35.1 13 15.7 26 26.0 

Zayıflamak için 1 3.0 1 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1* 1.2 1* 1.0 

Okulda bulunduğu için 1 3.0 5 18.5 1 4.0 5 13.9 0 0.0 3 8.2 2 2.4 13 13.0 

Toplam 33 100.0 27 100.0 25 100.0 36 100.0 25 100.0 37 100.0 83 100.0 100 100.0 

Öğle 

Alışkanlığı yok 6 23.1 6 18.8 9 27.2 3 11.1 6 20.0 6 25.0 21 23.6 15 18.1 

X2: 3.04 
SD: 3 
p>0.05 

İştahsızlık 3 11.5 3 9.4 3 9.1 6 22.2 7 23.4 7 29.2 13 14.6 16 19.3 

Zayıflamak için 3 11.5 7 21.9 4 12.1 3 11.1 1 3.3 3 12.5 8 9.0 13 15.5 

Okulda bulunduğu için 14 53.9 16 50.0 17 51.5 15 55.6 16 53.3 8 33.3 47 52.8 39 46.9 

Toplam 26 100.0 32 100.0 33 100.0 27 100.0 30 100.0 24 100.0 89 100.0 83 100.0 

Akşam 

Vakti yok 1 14.2 1 9.1 0 0.0 0 0.0 2 16.7 1 5.0 3 8.8 2 4.9 

X2: 1.94 
SD: 3 
p>0.05 

Alışkanlığı yok 3 42.9 3 27.2 5 38.5 5 41.7 6 50.0 3 15.0 14 41.2 11 26.8 

İştahsızlık 3 42.9 5 45.5 6 46.2 4 33.3 4 33.3 11 55.0 13 38.2 20 48.8 

Zayıflamak için 0 0.0 1 9.1 2 15.3 2 16.7 0 0.0 2 10.0 4 11.8 5 12.2 

Okulda bulunduğu için 0 0.0 1 9.1 0 0.0 1 8.3 0 0.0 3 15.0 0* 0.0 3 7.3 

Toplam 7 100.0 11 100.0 13 100.0 12 100.0 12 100.0 20 100.0 34 100.0 41 100.0 
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atladığı belirlenmiştir. Onuncu sınıfta olan erkek öğrencilerin % 48.0’ inin vakti 

olmadığı için kahvaltıyı, % 51.5’ inin okulda bulunduğu için öğle yemeğini, % 46.2’ 

sinin iştahsızlıktan dolayı akşam yemeğini; kız öğrencilerin % 44.4’ ünün vakti 

olmadığı için kahvaltıyı, % 55.6’ sının okulda bulunduğu için öğle yemeğini, % 41.7’ 

sinin alışkanlığı olmadığı için akşam yemeğini atladığı; 11. sınıfta okuyan erkek 

öğrencilerin % 60.0’ ının vakti olmadığı için kahvaltıyı, % 53.3’ ünün okulda 

bulunduğu için öğle yemeğini, % 50.0’ sinin alışkanlığı olmadığı için akşam yemeğini; 

kız öğrencilerin % 35.1’ inin iştahsızlıktan kahvaltıyı, % 33.3’ ünün okulda bulunduğu 

için öğle yemeğini, % 55.0’ inin iştahsızlıktan dolayı akşam yemeğini atladığı tespit 

edilmiştir. 

 

Işıksoluğu (1986), öğrencilerin düzenli kahvaltı yapmamaya gösterilen nedenleri çoktan 

aza sırasıyla; zaman bulamama-derse geç kalma endişesi, alışmama-gerek duymama, 

şişmanlıktan korkma-zayıflama isteği ve ekonomik yetersizlik olduğunu; öğle yemeğini 

düzenli yememe nedenlerinin başında yemek sırasında çok bekleme, ekonomik 

yetersizlik geldiğini belirlemiştir.  

 

Türkmen (1996),  öğün atlayan çırakların  %  50.0’ sinin canı istemediği için, % 23.0’ 

ünün zaman bulamadığı için, % 4.0’ ünün ekonomik nedenlerden dolayı ve alışkanlığı 

olmadığı için öğün atladıklarını tespit etmiştir.  

 

Karayormuk (2002), beslenme dersi alan öğrencilerin % 45.9’ unun canı istemediği için 

öğünlerini atladıklarını, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 36.0’ sının unuttuğu 

için öğünlerini atladıklarını belirlemiştir.  

 

Önay (2002),  öğrencilerin öğün atlama nedenlerini incelendiğinde; düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 49.1’ inin zaman bulamadığı için, orta sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin  % 27.0’ sinin iştaksızlıktan dolayı öğün atladığını,  

yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  35.7’ sinin zaman bulamadığından 

dolayı öğün atladığını saptamıştır.  
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İlköğretim okulunda görev yapan öğretmenler üzerinde yapılan bir araştırmada; 

öğretmenlerin sabah kahvaltısını atlama nedeni olarak en çok vakitsizlik ve iştahsızlık; 

öğle yemeğinin atlanma nedeni olarak vakitsizlik gösterilmiştir (Sabbağ 2003).  

 

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin daha çok zamanı olmadığı- derse geç kalmamak 

için (Yıldız 1992,  Şekerci 1994,  Akşit vd. 1997) ve isteksizlikten (Ahsen 1994, 

Alaçam 2002, Alphan vd. 2002 ) dolayı öğün atladıkları tespit edilmiştir.  

 

4.2.3 Öğrencilerin okul saatinde dışarıdan yedikleri yemeklerden memnuniyetleri 

ve memnun olmama nedenleri 

 
Öğrencilerin okul saatinde dışarıdan yedikleri yemeklerden memnuniyetleri ve memnun 

olmama nedenleri çizelge 4.11’ de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.11’ den okul saatinde dışardan yemek yiyen öğrencilerin yemek yedikleri 

yerden memnuniyetlerinin dağılımları incelendiğinde; memnun olanların oranı erkek 

öğrencilerde % 57.8, kız öğrencilerde % 52.2; memnun olmayanların oranı erkek 

öğrencilerde % 42.2, kız öğrencilerde % 47.8 olarak belirlenmiştir.  

 

Öğrenciler memnun olmama nedenleri olarak en çok temizlik ve pahalılığı 

göstermişlerdir. Buna göre sınıflara göre öğrencilerin yemek yedikleri yerden memnun 

olmama nedenleri incelendiğinde;  memnun olmayan öğrencilerden 9. sınıfta olan erkek 

öğrencilerin % 43.5’ inin temizlik şartlarına uygun olarak hazırlanmadığı için, kız 

öğrencilerin % 47.6’ sının yiyecekler piyasaya göre pahalı olduğu için; 10. sınıfta olan 

erkek öğrencilerin % 63.2’ sinin temizlik şartlarına uygun olarak hazırlanmadığı için, 

kız öğrencilerin % 38.9’ unun yiyecekler piyasaya göre pahalı olduğu için; 11. sınıfta 

olan erkek öğrencilerin % 38.3’ ünün, kız öğrencilerin % 48.3’ ünün temizlik şartlarına 

uygun olarak hazırlanmadığı için memnun olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

yemeklerini yedikleri yerden memnun olma ve olmama nedenleri arasındaki farklılıklar 

önemsizdir (p>0.05). 
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Çizelge 4.11 Öğrencilerin okul saatinde dışarıdan yedikleri yemeklerden memnuniyetleri ve memnun olmama nedenleri 
 
 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Memnuniyetleri 
Memnun 

37 61.7 39 65.0 41 68.3 24 40.0 26 43.3 31 51.7 104 57.8 94 52.2 X2:1.12 
SD:1 
p>0.05 

Memnun değil 23 38.3 21 35.0 19 31.7 36 60.0 34 56.7 29 48.3 76 42.2 86 47.8 
Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 

Memnun olmama nedenleri 

Yiyecekler piyasaya göre 
pahalı 

9 39.1 10 47.6 4 21.0 14 38.9 9 26.5 5 17.2 22 28.9 29 33.7 

X2:0.87 
SD:3 
p>0.05 

Yiyecek çeşidi az 3 13.0 3 14.3 3 15.8 7 19.5 10 29.4 10 34.5 16 21.1 20 23.3 

Temizlik şartlarına uygun 
olarak hazırlanmıyor 

10 43.5 8 38.1 12 63.2 12 33.3 13 38.3 14 48.3 35 46.1 34 39.5 

Yiyecekler iyi değil 1 4.4 0 0.0 0 0.0 3 8.3 1 2.9 0 0.0 2 * 2.6 3 3.5 

Servisi yavaş 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.9 0 0.0 1* 1.3 0 0.0 

Toplam 23 100.0 21 100.0 19 100.0 36 100.0 34 100.0 29 100.0 76 100.0 86 100.0 

 
* İstatistiksel işleme alınmamıştır.
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4.2.4 Öğrencilerden dışarıda yemek yiyenlerden yemek seçiminde dikkat ettikleri 

etmenler 

 

Öğrencilerden dışarıda yemek yiyenlerden yemek seçiminde dikkat ettikleri etmenler 

çizelge 4.12’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12’ den dışarıda yemek yiyen öğrencilerin yemek seçiminde dikkat ettikleri 

etmeler incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 21.7’ sinin bütçesine, kız öğrencilerin %  

22.8’ inin ortamın temizliğine dikkat ettiği bulunmuştur. Bunu sırasıyla; erkek 

öğrenciler zevkine (% 20.6), fiyatlarına (% 17.2), kalitesine (% 14.4) ve ortamın 

temizliğine (% 13.9), hepsine (% 8.3), özel yemeğine (% 2.8), menüye (% 1.1) dikkat 

ettikleri; kız öğrencilerin ise zevkine (% 22.2), bütçesine (% 17.2), hepsine (% 16.7), 

kalitesine (% 8.9), fiyatlarına (% 8.3), menüye (% 3.9) dikkat ettikleri saptanmıştır.  

 
Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 28.3’ 

ünün fiyatlarına, 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 11.7’ sinin zevkine, 11. sınıfta 

olan erkek öğrencilerin % 12.5’ inin zevkine; 9. sınıfta olan kız öğrencilerin % 10.0’ 

unun bütçesine ve ortamın temizliğine, 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 14.2’ sinin 

ortamın temizliğine, 11. sınıfta olan kız öğrencilerin % 11.7’ sinin zevkine dikkat 

ederek tercih yaptığı belirlenmiştir. Dışarıda yemek yiyen öğrencilerin yemek seçiminde 

dikkat ettikleri etmelerin cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 

 

 

4.2.5 Öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri, giden öğrencilerin 

kiminle ve ne zaman gittikleri 

 

Toplumların sosyal ve ekonomik yapılarında olan değişikliklere bağlı olarak ortaya 

çıkan yeni yaşam biçimleri, kendi kurallarını ve değer yargılarını da beraberinde 

getirmektedir. Kişinin yaşam şekli, besin seçiminde ve tüketiminde önemli rol 

oynamaktadır. Sanayileşme ve kentleşme ile beraber aile bireylerinin de yoğun olarak iş 

yaşamına katılımı, insanları ev dışında yemek yemeye itmiştir (Boğaz 2003). Bu sosyal 
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Çizelge 4.12 Öğrencilerin dışarıda yemek yedikleri sırada yemek seçiminde dikkat ettikleri etmenler 
 
 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 

Fiyatlarına 17 28.3 10 8.3 6 5.0 2 1.7 8 6.7 3 2.5 31 17.2 15 8.3 

Kalitesine 10 16.7 7 5.8 10 8.3 2 1.7 6 5.0 7 5.8 26 14.4 16 8.9 

Bütçesine 15 25.0 12 10.0 13 10.8 9 7.5 11 9.2 10 8.3 39 21.7 31 17.2 

Zevkine 8 13.3 11 9.2 14 11.7 15 12.5 15 12.5 14 11.7 37 20.6 40 22.2 

Menüye 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 1.7 6 5.0 2 1.1 7 3.9 

Ortamın 
temizliğine 

4 6.7 12 10.0 11 9.2 17 14.2 10 8.3 12 10.0 25 13.9 41 22.8 

Özel yemeğine 2 3.3 0 0.0 2 1.7 0 0.0 1 0.8 0 0.0 5 2.8 0 0.0 

Hepsine 4 6.7 8 6.7 4 3.3 14 11.7 7 5.8 8 6.7 15 8.3 30 16.7 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 

X2: 25.63 SD: 7  p<0.01 
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ve ekonomik gelişmeler sonucunda insanlar daha çok seyahat etme, yalnız yaşama, 

zaman kısıtlığı gibi faktörlerin etkisi altında kalmışlardır. Bunların doğal sonucu olarak 

tüketicilerin ana öğün yemekleri aksamış ve bu gereksinim için restoranlara gitme 

sıklığında ve gidenlerin sayısında artış olmuştur (Bayraktar ve Erel 1986, Erdem ve 

Arslan 1989, Toygar 1994, Sürücüoğlu ve Özçelik 1998). Tüketicilerin bu 

gereksinimlerine fast food restoranları hızlı ve hazır standart menüleri ile hizmet 

vermektedir (Boğaz 2003). 

 
Öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri, giden öğrencilerin kiminle ve ne 

zaman gittikleri çizelge  4.13’ te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.13’ ten öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri incelendiğinde; 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu restoranlara gittikleri bulunmuştur. Erkek 

öğrencilerin % 91.7’ sinin ve  kız öğrencilerin % 96.1’ inin fast food restoranlara gittiği; 

erkek öğrencilerin % 8.3’ ünün ve kız öğrencilerin % 3.9’ unun gitmediği belirlenmiştir. 

Öğrenciler arasında fast food restoranlarına gitme durumları istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05).  

 

Çizelge 4.13’ ten fast food restoranlara giden öğrencilerin kiminle gittikleri 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 84.2’ sinin,  kız öğrencilerin % 88.5’ inin 

arkadaşlarıyla gittikleri saptanmıştır. Fast food restoranlarına giden öğrencilerin bu 

restoranlara birlikte gittikleri kişilerin cinsiyetle ilişkisi istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Çizelge 4.13’ ten fast food restoranlara giden öğrencilerin fast food restoranlara 

gittikleri zaman incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 52.1’ inin, kız öğrencilerin 

%52.6’ sının hafta sonu gittikleri saptanmıştır. Fast food restoranlara giden öğrencilerin 

gittikleri zamanın cinsiyetle ilişkisi anlamsız bulunmuştur (p>0.05). 

 

Fast food restoranlara giden öğrenciler sınıflara göre irdelendiğinde; öğrencilerin en çok 

arkadaşlarıyla bu restoranlara gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre; 9. 

sınıfta olan erkek ve kız öğrencilerin % 80.8’ inin arkadaşlarıyla, erkek öğrencilerin % 

50.0’ sinin ve kız öğrencilerin % 61.4’ ünün hafta sonu gittikleri; 10. sınıfta olan erkek
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Çizelge 4.13 Öğrencilerin fast food restoranlara gidip-gitmedikleri, giden öğrencilerin kiminle ve ne zaman gittikleri 
 
 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 

Gider 52 86.7 57 95.0 57 95.0 58 96.7 56 93.3 58 96.7 165 91.7 173 96.1 X2: 3.09 
SD:1 
p>0.05 

Gitmez 8 13.3 3 5.0 3 5.0 2 3.3 4 6.7 2 3.3 15 8.3 7 3.9 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 

Kiminle  gittikleri 

Yalnız 8 15.3 1 1.7 4 7.0 0 0.0 3 5.4 2 3.5 15 9.1 3 1.7 
X2: 9.77 
SD:2 
p<0.01 

Arkadaşlarıyla 42 80.8 46 80.8 51 89.5 55 94.8 46 82.1 52 89.6 139 84.2 153 88.5 

Ailesiyle 2 3.9 10 17.5 2 3.5 3 5.2 7 12.5 4 6.9 11 6.7 17 9.8 

Toplam 52 100.0 57 100.0 57 100.0 58 100.0 56 100.0 58 100.0 165 100.0 173 100.0 

�e zaman  gittikleri 

Hafta içi 14 26.9 15 26.3 13 22.8 9 15.5 12 21.5 14 24.2 39 23.7 38 22.0 

X2: 0.15 
SD:2 
p>0.05 

Hafta sonu 26 50.0 35 61.4 27 47.4 34 58.6 33 58.9 22 37.9 86 52.1 91 52.6 

Hem hafta içi 
hem hafta sonu 

12 23.1 7 12.3 17 29.8 15 25.9 11 19.6 22 37.9 40 24.2 44 25.4 

Toplam 52 100.0 57 100.0 57 100.0 58 100.0 56 100.0 58 100.0 165 100.0 173 100.0 
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öğrencilerin % 89.5’ inin ve kız öğrencilerin % 94.8’ inin arkadaşlarıyla, erkek 

öğrencilerin % 47.4’ ünün ve kız öğrencilerin % 58.6’ sının hafta sonu gittikleri; 11. 

sınıfta olan erkek öğrencilerin % 82.1’ inin ve kız öğrencilerin % 89.6’ sının 

arkadaşlarıyla, erkek öğrencilerin % 58.9’ unun ve kız öğrencilerin % 37.9’ unun hafta 

sonu gittikleri tespit edilmiştir.   

 

Özgen (1998),  yaptığı bir araştırmada; hızlı hazır yiyecek tüketilen yerlere öğrencilerin 

% 91.9’ unun arkadaşlarıyla, % 4.9’ unun ailesi ile birlikte, % 1.7’ sinin yalnız gitmeyi 

tercih ettiklerini, % 1.5’ i için fark etmediğini;  % 53.5’ inin hafta sonu, % 35.9’ unun 

hafta içi gitmeyi tercih ettiklerini, % 14.0’ ü için fark etmediğini bulmuştur.  

 

Yabancı (2004), öğrencilerin anne ve babalarının çocuklarını fast food restoranlara 

götürmelerini değerlendirdiğinde; araştırmaya katılan çocukların anne ve babalarının % 

61.4’ ünün çocuklarını bazen  fast food yemeye götürdüğünü, % 29.0’ unun hiç 

götürmediğini, % 9.6’ sının sık sık götürdüğünü saptamıştır. Ayrıca fast food tüketen 

çocuklarda vücut yağ yüzdesi % 25.1 ± 6.5, vücut ağırlığı 44.8 ± 10.5 kg, fast food 

tüketmeyen çocuklarda vücut yağ yüzdesi % 23.5 ± 6.5, vücut ağırlığı 42.5 ± 11.5 kg 

tespit edilmiş, bu farklılıklar istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur (p<0.05).  

 

Yapılan benzer araştırmalarda olduğu çalışmamızda da öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun fast food restoranlara gittikleri ve gittiklerinde fast food besinleri 

tükettikleri saptandığından öğrencilerin boş kalori içeren fast food yiyecekler yerine 

besin değeri yüksek yiyecekler tüketmeleri konusunda gerekli beslenme eğitimi 

verilmelidir.  

 

4.2.6 Öğrencilerin light (düşük kalorili, diyabetik…) olarak adlandırılan ürünleri 

kullanma durumları 

 

Günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler, insanların tüketim alışkanlıklarını da 

etkilemektedir. Gelişen yeni teknolojiler ve yeni ürünler tüketicilerin ilgisini çekmekte, 

bu ilgi ve beğeniler de sürekli yenilikler sunma çabasını doğurmaktadır. Son yıllarda 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan ve geniş deyim ile diyetetik, diyabetik, 
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light, düşük kalorili olarak pazarlanan ürünler günlük beslenme alışkanlıklarımız içinde 

yerini almaktadır. Önceleri yapay tatlandırıcıların çıkması, ardından bu tatlandırıcıların 

reçel, çikolata gibi yiyeceklerin yapımında kullanılması diyabetli hastalar ile kilo 

almaktan sakınan kişilere umut olmuştur. Bu anlayıştan yola çıkan üreticiler; peynir,  

süt, ekmek, yoğurt, içecek gibi besinlerde de “light, diyetetik, az kalorili, kepekli vb” 

kavramlarla yeni ürünleri tüketicilere sunmaktadır (Sabbağ 2003). 

 

Öğrencilerin light (düşük kalorili, diyabetik…) olarak adlandırılan ürünleri kullanma 

durumları çizelge 4.14’ te verilmiştir.  

 
Çizelge 4.14’ ten öğrencilerin light (düşük kalorili), diyabetik” ...adlandırılan hazır 

yiyecek tercihleri değerlendirildiğinde; erkek öğrencilerin % 16.7’ sinin az yağlı 

yoğurdu, % 13.9’ unun az yağlı sütü, % 12.8’ inin az yağlı peyniri tercih ettikleri;  kız 

öğrencilerin % 27.2’ sinin diyet kola ve kepekli ekmeği, % 18.3’ ünün az yağlı yoğurdu 

tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlardan diyet kola ve kepekli ekmeğin kız 

öğrenciler tarafından daha çok tüketildiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin diyet 

ürünlerinden diyet kola ve kepekli ekmeği kullanmalarının cinsiyetle ilişkisi anlamlı 

(p<0.01), diğerleri ile anlamsız (p>0.05) bulunmuştur. 

 

Sabbağ (2003)’ ın öğretmenler üzerinde yaptığı bir çalışmada; kadın öğretmenlerin 

diyet ürünü tüketim alışkanlıklarının, erkek öğretmenlerin tüketiminden yüksek 

olduğunu belirlemiştir.  

 

Yapılan çalışmalarda olduğu gibi çalışmamızda da light (düşük kalorili), diyabetik” 

...adlandırılan hazır yiyecekleri kız öğrencilerin  daha çok tercih ettikleri saptanmıştır. 

 

 

4.2.7 Öğrencilerin çeşitli psikolojik durumlarına göre beslenme davranışları 

 

Bazı psikolojik ve duygusal durumlar kişilerin yemek yeme alışkanlıklarını 

etkileyebilmektedir. Bazı kişiler üzüntülü, sıkıntılı ve güvensizliklerini örtmek için fazla 

besin tüketmeye meyilli olabildiği gibi, bunun tersi de olabilmektedir (Özçelik 2000). 
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Çizelge 4.14 Öğrencilerin light (düşük kalorili, diyabetik…) olarak adlandırılan ürünleri kullanma durumları (E: 180, K: 180) 
 
 
 Kullanır Kullanmaz 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % 

Yağsız Süt 16 8.9 15 8.3 164 91.1 165 91.7 X2: 0.03        SD:1        p>0.05 

Az Yağlı Süt 25 13.9 19 10.6 155 86.1 161 89.4 X2: 0.93        SD:1        p>0.05 

Az Yağlı Yoğurt 30 16.7 33 18.3 150 83.3 147 81.7 X2: 0.17        SD:1        p>0.05 

Az Yağlı Peynir 23 12.8 23 12.8 157 87.2 157 87.2 X2: 0.00        SD:1        p>0.05 

Diyabetik Çikolata 15 8.3 19 10.6 165 91.7 161 89.4 X2: 0.52        SD:1        p>0.05 

Diyet Reçel 8 4.4 7 3.9 172 95.6 173 96.1 X2: 0.08        SD:1        p>0.05 

Diyet Hamur Tatlıları 14 7.8 15 29 166 92.2 165 91.7 X2: 0.03        SD:1        p>0.05 

Diyet Yaş Pasta 12 6.7 18 10.0 168 93.3 162 90.0 X2: 1.30        SD:1        p>0.05 

Diyet Kola 17 9.4 49 27.2 163 90.6 131 72.8 X2: 18.99      SD:1        p<0.01 

Kepekli Ekmek 19 10.6 49 27.2 161 89.4 131 72.8 X2: 16.31      SD:1        p<0.01 

Az Kalorili Şeker 13 7.2 21 11.7 167 92.8 159 88.3 X2: 2.08        SD:1        p>0.05 
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Öğrencilerin psikolojik durumlarına göre yeme davranışları çizelge 4.15’ te verilmiştir.  

 
Çizelge 4.15’ ten öğrencilerin çeşitli psikolojik durumlarına göre beslenme davranışları 

incelendiğinde; öğrencilerin psikolojik durumlarının beslenme alışkanlıkları üzerinde 

etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Üzüntülüyken erkek öğrencilerin % 31.1’ inin hiç 

yemediği, kız öğrencilerin  % 32.8’ inin daha az yediği; sıkıntılıyken erkek öğrencilerin 

% 43.3’ ünün, kız öğrencilerin  %  33.9’ unun daha az yediği; sevinçliyken erkek 

öğrencilerin % 48.3’ ünde, kız öğrencilerin % 45.0’ inde değişiklik olmadığı, 

heyecanlıyken erkek öğrencilerin % 55.6’ sında, kız öğrencilerin % 42.8’ inde 

değişiklik olmadığı; yorgunken erkek öğrencilerin % 35.0’ inde değişiklik olmadığı, kız 

öğrencilerin % 42.8’ inin daha az yediği tespit edilmiştir.   

 

Öğrencilerin üzüntülü, sıkıntılı, heyecanlı (p<0.01) ve yorgunluk (p<0.05) durumlarının 

beslenme davranışları üzerindeki dağılımı arasındaki farklılıklar anlamlı, sevinçli olma 

durumları ise anlamsız bulunmuştur (p>0.05). 

 

Çizelge sınıflara göre incelendiğine; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 31.7’ sinin 

üzüntülüyken daha az yediği, % 50.0’ sinin sıkıntılıyken daha az yediği, sevinçliyken  

% 48.3’ ünde değişiklik olmadığı, % 55.0’ inde heyecanlıyken değişiklik olmadığı,      

% 31.7’ sinde yorgunken değişiklik olmadığı; 10. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin;    

% 38.3’ ünün üzüntülüyken hiç yemediği, % 43.3’ ünün sıkıntılıyken daha az yediği,    

% 48.3’ ünde sevinçliyken, % 66.7’ sinde heyecanlıyken, % 43.3’ ünde yorgunken 

değişiklik olmadığı; 11. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin; % 31.7’ sinin üzüntülüyken, 

% 36.7’ sinin sıkıntılıyken daha az yediği, % 48.3’ ünde sevinçliyken, % 45.0’ inde 

heyecanlıyken değişiklik olmadığı, % 31.7’ sinin yorgunken daha az yediği 

belirlenmiştir. Dokuzuncu sınıfta olan kız öğrencilerin % 35.0’ inin üzüntülüyken,       

%  33.3’ ünün sıkıntılıyken daha az yediği, % 48.3’ ünün sevinçliyken daha çok yediği, 

% 41.7’ sinde heyecanlıyken değişiklik olmadığı, % 41.7’ sinin yorgunken daha az 

yediği; 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 33.3’ ünün üzüntülüyken daha az yediği, % 

31.7’ sinin sıkıntılıyken daha çok yediği, % 53.3’ ünde sevinçliyken, % 33.3’ ünde 

heyecanlıyken değişiklik olmadığı, % 46.7’ sinin yorgunken daha az yediği;  11 sınıfta 

okuyan kız öğrencilerin % 33.3’ ünün üzüntülüyken hiç yemediği, % 43.3’ ünün  
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Çizelge  4.15 Öğrencilerin psikolojik durumlarına göre beslenme davranışları 
Beslenme 
davranışları 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Üzüntülü 

Hiç yemem 18 30.0 16 26.7 23 38.3 14 23.3 15 25.0 20 33.3 56 31.1 50 27.8 

X2: 17.05 
SD:3 
p<0.01 

Daha az yerim 19 31.7 21 35.0 17 28.3 20 33.3 19 31.7 18 30.0 55 30.6 59 32.8 

Daha çok yerim 6 10.0 10 16.7 0 0.0 15 25.0 8 13.3 13 21.7 14 7.7 38 21.1 

Değişiklik olmaz 17 28.3 13 21.7 20 33.3 11 18.3 18 30.0 9 15.0 55 30.6 33 18.3 

Sıkıntılı 

Hiç yemem 5 8.3 10 16.7 12 20.0 12 20.0 6 10.0 11 18.3 23 12.8 33 18.3 

X2: 16.29 
SD:3 
p<0.01 

Daha az yerim 30 50.0 20 33.3 26 43.3 15 25.0 22 36.7 26 43.3 78 43.3 61 33.9 

Daha çok yerim 7 11.7 14 23.3 6 10.0 19 31.7 9 15.0 14 23.3 22 12.2 47 26.1 

Değişiklik olmaz 18 30.0 16 26.7 16 26.7 14 23.3 23 38.3 9 15.0 57 31.7 39 21.7 

Sevinçli 

Hiç yemem 2 3.3 4 6.7 3 5.0 5 8.3 2 3.3 4 6.7 7 3.9 13 7.2 

X2: 4.30 
SD: 3 
p>0.05 

Daha az yerim 2 3.3 3 5.0 2 3.3 6 10.0 5 8.3 7 11.7 9 5.0 16 8.9 

Daha çok yerim 27 45.0 29 48.3 26 43.3 17 28.3 24 40.0 24 40.0 77 42.8 70 38.9 

Değişiklik olmaz 29 48.3 24 40.0 29 48.3 32 53.3 29 48.3 25 41.7 87 48.3 81 45.0 

Heyecanlı 

Hiç yemem 5 8.3 17 28.3 5 8.3 17 28.3 7 11.7 12 20.0 17 9.4 46 25.6 

X2: 17.24 
SD: 3 
p<0.01 

Daha az yerim 10 16.7 12 20.0 8 13.3 11 18.3 14 23.3 10 16.7 32 17.8 33 18.3 

Daha çok yerim 12 20.0 6 10.0 7 11.7 12 20.0 12 20.0 6 10.0 31 17.2 24 13.3 

Değişiklik olmaz 33 55.0 25 41.7 40 66.7 20 33.3 27 45.0 32 53.3 100 55.6 77 42.8 

Yorgun 

Hiç yemem 15 25.0 13 21.7 9 15.0 5 8.3 13 21.7 18 30.0 37 20.6 36 20.0 

X2: 8.51 
SD: 3 
p<0.05 

Daha az yerim 16 26.7 25 41.7 19 31.7 28 46.7 19 31.7 24 40.0 54 30 77 42.8 

Daha çok yerim 10 16.7 6 10.0 6 10.0 6 10.0 10 16.7 2 3.3 26 14.4 14 7.8 

Değişiklik olmaz 19 31.7 16 26.7 26 43.3 21 35.0 18 30.0 16 26.7 63 35.0 53 29.4 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 
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sıkıntılıyken daha az yediği, % 41.7’ sinde sevinçliyken, % 53.3’ ünde heyecanlıyken 

değişiklik olmadığı, % 40.0’ ının yorgunken daha az yediği tespit edilmiştir.  

 

Yıldız (1992), öğrencilerin psikolojik durumlardaki yeme alışkanlıkları üzerinde yaptığı 

bir araştırmada; sıkıntılı-üzüntülü olduklarında öğrencilerin % 32.5’ inin hiç yemek 

yemediğini, % 42.5’ inin her zamankinden az yediğini, % 6.9’ unun her zamankinden 

çok ve sık yediğini, % 17.1’ inde bir değişiklik olmadığını; sevinçli-heyecanlıyken 

öğrencilerin % 8.5’ inin hiç yemek yemediğini, % 16.4’ ünün her zamankinden az 

yediğini, % 24.4’ ünün her zamankinden çok ve sık yediğini, % 44.3’ ünde bir 

değişiklik olmadığını belirlemiştir.  

 

Yabancı (2004), araştırmaya katılan çocukların sevinçli olduklarında % 62.9’ unun 

besin tüketiminde bir değişiklik olmadığını, % 26.0’ sının besin tüketiminin arttığını, % 

11.1’ inin besin tüketiminin azaldığını; üzüntülü olduklarında % 55.0’ inin besin 

tüketiminin azaldığını, % 34.1’ inde besin tüketiminde bir değişiklik olmadığını, % 

10.9’ unun besin tüketiminin arttığını; sinirli olduklarında % 42.4’ ünde besin 

tüketiminde bir değişiklik olmadığını, % 39.7’ sinin besin tüketiminin azaldığını, % 

17.9’ unun besin tüketiminin arttığını saptamıştır. 

 

 

4.2.8 Öğrencilerin yeme şekilleri, tercih ettikleri tatlar 

 

Günümüzde yemekleri hızlı yemek, büyük lokmalar halinde ağza almak, az çiğnemek, 

sıkıntılı veya stresli durumlarda aşırı yemek şişmanlığa neden olabilen hatalı beslenme 

davranışları olarak kabul edilmektedir (Arslan vd. 2001). 

 

Öğrencilerin yeme şekilleri ve tercih ettikleri tatlar çizelge 4.16’ da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.16’ dan öğrencilerin tercih ettikleri yemek şekilleri incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin     % 60.0’ ının, kız öğrencilerin % 67.2’ sinin normal hızda yemek yemeyi 

tercih ettikleri görülmektedir. Bunları sırasıyla; erkek öğrencilerde hızlı yemek (% 26.7) 
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Çizelge 4.16 Öğrencilerin yeme şekilleri ve tercih ettikleri tatlar 
 
 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Yeme şekilleri 

Hızlı yemek 15 25.0 7 11.7 18 30.0 13 21.7 15 25.0 6 10.0 48 26.7 26 14.5 
X2: 8.70 
SD: 2 
p<0.05 

Yavaş yemek 7 11.7 4 6.7 4 6.7 10 16.7 13 21.7 19 31.7 24 13.3 33 18.3 

Normal hızda  38 63.3 49 81.7 38 63.3 37 61.7 32 53.3 35 58.3 108 60.0 121 67.2 

Tercih ettikleri tatlar 

Tuzlu 10 16.7 10 16.7 10 16.7 8 13.3 9 15.0 18 30.0 29 16.1 36 20.0 

X2: 12.12 
SD: 2 
p<0.05 

Acı 13 21.7 10 16.7 10 16.7 5 8.3 18 30.0 2 3.3 41 22.8 17 9.4 

Ekşi 3 5.0 4 6.7 4 6.7 7 11.7 4 6.7 2 3.3 11 6.1 13 7.2 

Tatlı 29 48.3 31 51.7 30 50.0 29 48.3 22 36.7 36 60.0 81 45.0 96 53.4 

Hepsi 5 8.3 5 8.3 6 10.0 11 18.3 7 11.7 2 3.3 18 10.0 18 10.0 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 

      :  
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ve yavaş yemek  (% 13.3); kız öğrencilerde yavaş yemek (%18.3) ve hızlı yemek (% 

14.5) tercih edildiği belirlenmiştir.  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 63.3’ 

ünün, 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 63.3’ ünün, 11. sınıfta olan erkek 

öğrencilerin % 53.3’ ünün normal hızda yemeyi tercih ettikleri; 9. sınıfta olan kız 

öğrencilerin % 81.7’ sinin, 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 61.7’ sinin, 11. sınıfta 

olan kız öğrencilerin % 58.3’ ünün normal hızda yemeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Öğrencilerin tercih ettikleri yemek şekillerinin cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

 
Çizelge 4.16’ dan öğrencilerin tercih ettikleri tatlar incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 

45.0’ inin, kız öğrencilerin % 53.4’ ünün tatlı tadı  tercih ettikleri görülmüştür. Bunları 

sırasıyla; erkek öğrenciler acı tadı (% 22.8), tuzlu tadı (%16.1), ekşi tadı (% 6.1) tercih 

ettikleri; kız öğrenciler tuzlu tadı (% 20.0), acı tadı (% 9.4), ekşi tadı (% 7.2) tercih 

ettikleri, hem erkek öğrencilerin hem kız öğrencilerin % 10.0’unun tatlar arasında 

ayırım yapmadıkları görülmüştür. Bu sonuçlardan kız öğrencilerin, erkek öğrencilere 

göre tatlı tadı daha çok sevdikleri söylenebilir. 

 
 
Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin % 48.3’ 

ünün, 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 50.0’sinin, 11. sınıfta olan erkek öğrencilerin  

% 36.7’ sinin; 9. sınıfta olan kız öğrencilerin % 51.7’ si, 10. sınıfta olan kız öğrencilerin 

% 48.3’ ü, 11. sınıfta olan kız öğrencilerin % 60.0’ ı tatlı tadı tercih ettikleri 

bulunmuştur. Öğrencilerin tercih ettikleri tadın cinsiyetle ilişkisi anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

 

4.2.9 Öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli, yemeklerini yedikleri yer ve 

yemek servisinin yapıldığı yer 

 

Yemeklerin tek kaptan yenmesi gibi uygulamalar günümüzün sağlıklı beslenme 

anlayışına uygun değildir. Ülkemizde tek kaptan yemek yeme alışkanlığı halen devam 
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etmektedir. Özellikle kentsel alandan kırsal alana doğru gidildikçe arttığı da 

bilinmektedir (Akan 2005).  

 

Öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli, yemeklerini yedikleri yer ve yemek 

servisinin yapıldığı yer çizelge 4.17’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.17’ den öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 84.5’ inin, kız öğrencilerin % 91.7’ sinin ayrı kaplardan yemek yedikleri 

görülmektedir. Bazen tek bazen ayrı kaplardan yiyen erkek öğrencilerin oranı % 13.3, 

kız öğrencilerin oranı % 6.1’ dir. Tek kaptan yemek yeme oranları hem erkek hem kız 

öğrencilerde oldukça düşük bulunmuştur (% 2.2).  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin % 85.0’ 

inin, 10. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin % 91.7’ sinin, 11. sınıfta okuyan erkek 

öğrencilerin % 76.7’ sinin ayrı kaplardan yedikleri; 9. sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 

91.7’ sinin, 10. sınıfta okuyan kız öğrencilerin % 91.7’sinin,  11. sınıfta olan kız 

öğrencilerin % 91.7’ sinin ayrı kaplardan yedikleri belirlenmiş olup üç sınıfta da oranlar 

aynıdır. 

 

Önay (2002), öğrencilerin evlerinde uygulanan yemek servisini incelemiş; düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 77.8’ inin ayrı kaplardan, % 14.5’ inin aynı 

kaplardan, % 7.7’ sinin misafir gelince ayrı kaplardan yediklerini; orta sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilerin % 92.4’ ünün ayrı kaplardan, % 5.9’ unun aynı kaplardan, % 

1.7’ sinin misafir gelince ayrı kaplardan yemek yediklerini; yüksek sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilerin % 95.8’ inin ayrı kaplardan, % 2.5’ inin aynı kaplardan, % 1.7’ 

sinin misafir gelince ayrı kaplardan yemek yediklerini belirlemiştir.   

 

Çizelge 4.17’ den öğrencilerin yemeklerini yedikleri yerler irdelendiğinde; erkek 

öğrencilerin   % 40.6’ sı yemeklerini ailece oturma odasında yerken, kız öğrencilerin % 

48.9’ unun yemeklerini mutfakta yedikleri bulunmuştur.  
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Çizelge 4.17  Öğrencilerin ailelerinde yemeklerin yenme şekli, yemeklerini yedikleri yer ve yemek servisinin yapıldığı yer 
 
Ailelerde yemek 
servisi 

9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 
Yemeklerin yenme şekli 

Tek kaptan 0 0.0 2 3.3 0 0.0 2 3.3 4 6.7 0 0.0 4 2.2 4 2.2 

X2: 5.36 
SD: 2 
p>0.05 

Ayrı kaplardan 51 85.0 55 91.7 55 91.7 55 91.7 46 76.7 55 91.7 152 84.5 165 91.7 

Bazen tek   bazen ayrı 
kaplardan 

9 15.0 3 5.0 5 8.3 3 5.0 10 16.7 5 8.3 24 13.3 11 6.1 

Yemeklerini yedikleri yer 

Mutfakta 18 30.0 32 53.3 26 43.3 32 53.3 26 43.3 24 40.0 70 38.8 88 48.9 
X2: 3.65 
SD: 2 
p>0.05 

Salonda 14 23.3 7 11.7 13 21.7 12 20.0 10 16.7 12 20.0 37 20.6 31 17.2 

Oturma odasında 28 46.7 21 35.0 21 35.0 16 26.7 24 40.0 24 40.0 73 40.6 61 33.9 

Yemek servisinin yapıldığı yerler 

Yer sofrasında 18 30.0 12 20.0 10 16.7 14 23.3 18 30.0 12 20.0 46 25.6 38 21.1 

X2: 1.15 
SD:2 
p>0.05 

Yemek masasında 30 50.0 37 61.7 43 71.7 37 61.7 30 50.0 38 63.3 103 57.2 112 62.2 

Bazen yer sofrasında 
bazen yemek masasında 

12 20.0 11 18.3 7 11.7 9 15.0 12 20.0 10 16.7 31 17.2 30 16.7 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 
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Çizelge sınıflara göre bakılacak olunursa; 9. sınıfta okuyan erkek öğrencilerin  % 46.7’ 

sinin oturma odasında, 10. ve 11. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 43.3’ ünün mutfakta 

yemek yedikleri; 9. ve 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 53.3’ ünün mutfakta, 11. 

sınıfta olan kız öğrencilerin  % 40.0 oranları ile mutfakta ve oturma odasında ailece 

yemek yedikleri bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.17’ den öğrencilerin evinde yemek servisinin yapıldığı yerler incelendiğinde; 

erkek öğrencilerin % 57.2’ sinin,  kız öğrencilerin % 62.2’ sinin yemeklerini yemek 

masasında yedikleri bulunmuştur.  Yer sofrasında yemek yiyenlerin oranının da az 

olmadığı çizelgeden görülmektedir. Yer sofrasında ailece yemek yiyenlerin oranı erkek 

öğrencilerde % 25.6, kız öğrencilerde % 21.1’ dir.  

 

Yemek servisinin yapıldığı yerler sınıflara göre irdelendiğinde; 9. sınıfta olan erkek 

öğrencilerin % 50.0’ sinin, 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 71.7’ sinin, 11. sınıfta 

olan erkek öğrencilerin % 50.0’ sinin; 9. sınıfta olan kız öğrencilerin % 61.7’ sinin, 10. 

sınıfta olan kız öğrencilerin % 61.7’ sinin ve 11. sınıfta olan kız öğrencilerin % 63.3’ 

ünün  evinde yemek servisinin yemek masasına yapıldığı görülmüştür.  

 

Yapılan istatistiksel analizde kız ve erkek öğrenciler arasında yemeklerin yenme şekli, 

yemeklerini yedikleri yer ile yemek servisinin yapıldığı yerlerin dağılımları açısından 

farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Sürücüoğlu ve Özçelik (1999) yaptıkları bir çalışmada; Niğde’ nin Çamardı ilçesindeki 

ailelerin % 66.0’ sının, Bolu’ nun Mudurnu ilçesindeki ailelerin % 22.0’ sinin tek 

kaptan yemek yediklerini belirlemişlerdir.  

 

Önay (2002),  öğrencilerin evlerinde uygulanan yemek yeme sistemlerini incelediğinde; 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin % 67.0’ sinin yemek masasında,  % 40.2’ 

sinin yer sofrasında, % 6.8’ inin misafir gelince yemek masasında yediğini; orta sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 80.5’ inin yemek masasında, % 17.8’ inin yer 

sofrasında, % 1.7’ sinin misafir gelince yemek masasında yediğini; yüksek sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin evlerindeki yemeklerin % 90.8’ inin yemek 
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masasında, % 8.3’ ünün yer sofrasında, % 0.8’ inin misafir gelince yemek masasında 

yediklerini belirlemiştir.   

 

Safranbolu’ da yapılan bir araştırmada; ailelerin % 74.8’ inin yemekleri mutfakta, % 

88.7’ sinin yemeği yemek masasında, % 11.3’ ünün bazen yer, bazen yemek masasında 

yedikleri ortaya çıkarılmıştır (Akan 2005). 

 

4.3 Araştırmaya Alınan Öğrencilerin Besin Tercihleri 

 

Bu bölümde öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenleri,  en çok 

tercih edilen fast food servisi yapan restoranlar, fast food restoranları tercih 

etmelerindeki etmenler, fast food restoranlara gittiklerinde en çok tercih ettikleri 

yiyecekler ve içecekler, geleneksel mutfağımızda bulunan yiyeceklerden ve  tatlılardan 

tercih ettikleri, ayak üstü (seyyar) satılan yiyeceklerden tercih ettikleri, tercih ettikleri et 

çeşitleri, eti tüketmeyi   tercih ediş şekilleri, kurubaklagil yemeklerinden, pilav/makarna 

çeşitlerinden, sebze yemeklerinden, meyvelerden, peynirlerden, tatlılardan  en çok  

tercih ettikleri ile ilgili konuları içermektedir. 

 

4.3.1 Öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenleri 

 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi, hızlı kentleşme, kadının iş hayatına katılması, 

eğitim düzeyinin yükselmesi, batı kültürüne açılma, sık seyahat etme ve iş temposunun 

yoğunluğuna bağlı olarak yaşam biçiminin değişmesiyle ülkemizdeki geleneksel 

beslenme alışkanlığı da değişmeye başlamıştır. Sınırlı menü ile çalışan restoranların 

minimum zamanda maksimum sayıda müşteriye hizmet verdiği ve standart yöntemlerle 

hazırlanmış yiyeceklerin servisinin yapıldığı sistem olarak tanımlanabilen “hızlı hazır 

yemek (fast food)” sistemi de bu değişimdeki yerini almıştır (Akşit vd. 1997).   

 

Öğrenciler de hızlı ketleşme, ulaşım sorunları, günlük okul programlarının getirdiği 

zorunluluklar gibi pek çok sosyal nedenle de akşam öğünü dışındaki hemen tüm besin 

gereksinimi ev dışında karşılanmaktadır. Öğrenciler için bu yerler okul kantini yada 

okul çevresinde ki hazır yemek (fast food) işletmeleridir (Kolaç ve Berk 1997). Pastore 
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et al. (1996), Amerika’ da lise öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin % 

28’ inin fast food tükettiğini tespit etmişlerdir.  

 

Öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenlerine göre tercih puan 

ortalamaları çizelge 4.18’ de verilmiştir.  

 
Çizelge 4.18 Öğrencilerin hızlı hazır yiyecek (fast food) tercih etme nedenlerinin tercih 

puan ortalamaları (n: 180) 

�edenler 
Erkek Kız  

t  testi Χ  ± SD S Χ  Χ  ± SD S Χ  

Servis hızlı 1.07 ± 1.290 0.096 0.71 ± 1.097 0.082 2.905 (p<0.01) 

Fiyatları uygun 0.84 ± 1.144 0.085 0.73 ± 1.050 0.078 0.912 (p>0.05) 

Doyurucu 0.96 ± 1.064 0.079 1.02 ± 1.088 0.081 0.539 (p>0.05) 

Menüler çeşitli 0.61 ± 0.924 0.069 0.78 ± 0.993 0.074 1.703 (p>0.05) 

Reklamların etkisi 0.17 ± 0.554 0.041 0.17 ± 0.537 0.040 0.097 (p>0.05) 

Lezzetli 1.31 ± 1.238 0.092 1.66 ± 1.243 0.093 2.720 (p<0.01) 

Okuluma yakın 0.76 ± 1.059 0.079 0.86 ± 1.181 0.088 0.846 (p>0.05) 

Besin değeri yüksek 0.10 ± 0.411 0.031 0.04 ± 0.232 0.017 1.580 (p>0.05) 

Temiz 0.03 ± 0.315 0.024 0.01 ± 0.075 0.006 1.150 (p>0.05) 

Ortamını sevdiğim için 0.02 ± 0.166 0.012 0.00 ± 0.000 0.000  

 

Çizelge 4.18’ den öğrencilerin tükettikleri hızlı hazır yiyecek (fast-food) tercih etme 

nedenlerinin tercih puan ortalamalarına göz atıldığında; erkek öğrencilerin tükettikleri 

hızlı hazır yiyecekleri en çok lezzetli olduğu için (1.31 ± 1.238), servisi hızlı olduğu için 

(1.07 ± 1.290) ve doyurucu olduğu için (0.96 ± 1.064); kız öğrencilerin tükettikleri hızlı 

hazır yiyecekleri en çok lezzetli olduğu için (1.66 ± 1.243), doyurucu olduğu için (1.02 

± 1.088) ve öğrencilerin okullarına yakın olduğu için (0.86 ± 1.181) tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. Çizelge cinsiyete göre istatistiki açıdan incelendiğinde; hızlı hazır 

yiyeceklerin (fast-food)  tercih edilmesinde; servisi hızlı olduğu için ve lezzetli olduğu 
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için tercih edilmesi istatistiki açıdan önemli (p<0.01), diğerleri ile önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05).  

 
 

4.3.2 Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen hızlı hazır yiyecek servisi yapan 

restoranlar 

 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin en çok tercih ettikleri hızlı hazır yemek servisi 

yapan restoranlar çizelge 4.19’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranların ortalama tercih 

puanları (n: 180) 

Restoranlar 
Erkek Kız  

t  testi Χ  ± SD S Χ  Χ  ± SD S Χ  

Hamburger restoranı 1.13 ± 1.362         0.102 1.75 ± 1.228         0.092 4.553 (p<0.01) 

Pizza restoranı 0.79 ± 1.083         0.081 1.30 ± 1.228         0.092 4.188 (p<0.01) 

Tavuk ürünleri restoranı 0.91 ± 1.202         0.090 0.51 ± 0.994         0.074 3.488 (p<0.01) 

Pide restoranı 1.02 ± 1.054         0.079 0.63 ± 0.921         0.067 3.674 (p<0.01) 

Lahmacun restoranı 0.64 ± 0.889         0.066 0.57 ± 0.934         0.070 0.694 (p>0.05) 

Sandviç restoranı 0.28 ± 0.702         0.052 0.42 ± 0.791         0.059 1.833 (p>0.05) 

Kebapçı + köfteci restoranı 0.98 ± 1.177         0.088 0.64 ± 1.002         0.075 2.942 (p<0.01) 

Simit restoranı 0.00 ± 0.000         0.000 0.02 ± 0.224         0.017  

Sebze yemeği restoranı 0.00 ± 0.000         0.000 0.01 ± 0.075         0.006  

 

Çizelge 4.19’ dan öğrencilerin tercih puan ortalamalarına göre hızlı hazır yemek servisi 

yapan restoranlar incelendiğinde; erkek ve kız öğrenciler tarafından en çok tercih 

edilenin hamburger restoran olduğu görülmektedir (Erkek: 1.13 ± 1.362; Kız: 1.75 ± 

1.228). İkinci sırada en çok tercih edilen restoran erkek öğrencilerde pide restoranı (1.02 

± 1.054), kız öğrencilerde pizza restoranı (1.30 ± 1.228) gelmektedir. Bu restoranları 

erkek öğrencilerde kebapçı + köfteci restoranı (0.98 ± 1.177), tavuk ürünleri restoranı 

(0.91 ± 1.202), pizza restoranı (0.79 ± 1.083); kız öğrencilerde kebapçı + köfteci 
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restoranı (0.64 ± 1.002), pide restoranı (0.63 ± 0.921), lahmacun restoranı (0.57 ± 

0.934) izlemektedir.  

 

Çizelge cinsiyete göre istatistiksel olarak ele alındığında; hamburger, pizza, tavuk 

ürünleri, pide ve kebapçı + köfteci restoranının tercih edilmesi önemli (p<0.01), sandviç 

ve lahmacun restoranı açısından önemsiz bulunmuştur.  

 

Bayraktar vd. (1995),  gençlerin hızlı hazır (fast-food) restoranları tercih etmelerinde rol 

oynayan faktörlerin; dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, kolay ulaşabilme, servisin hızlı 

olması, menülerdeki çeşitlilik gibi sebepler olduğunu belirtmektedirler. 

 

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000), hamburger restoranına erkek öğrencilerin % 57.2’ 

sinin, kız öğrencilerin % 40.5’ inini; pizza restoranına erkek öğrencilerin % 65.0’ inin, 

kız öğrencilerin % 58.9’ unun; pide restoranına erkek öğrencilerin % 30.4’ ünün, kız 

öğrencilerin % 35.4’ ünün seyrek olarak gittiğini tespit etmişlerdir.  

 
 

4.3.3 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranları tercih etme 

nedenleri 

 

Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranları tercih nedenleri ortalama 

puanları çizelge 4.20’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.20’ den öğrencilerin tercih nedenlerinin ortalama puanları incelendiğinde; 

erkek öğrencilerin hızlı hazır restoranları en çok; sevdikleri (1.69 ± 1.313), lezzetli 

olduğu için (1.44 ± 1.238) ve fiyatları uygun olduğu için (0.84 ± 1.061) tercih ettikleri; 

kız öğrencilerin sevdikleri için (1.93 ± 1.217), lezzetli olduğu için (1.59 ± 1.157) ve 

fiyatları uygun olduğu için (0.70 ± 0.985) tercih ettikleri saptanmıştır. 
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Çizelge  4.20 Öğrencilerin hızlı hazır yemek servisi yapan restoranları tercih nedenleri 

ortalama puanları (n: 180) 

�edenler Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Sevdiği için 1.69 ± 1.313 0.098 1.93 ± 1.217 0.091 1.832 (p>0.05) 

Lezzetli olması 1.44 ± 1.238 0.092 1.59 ± 1.157 0.086 1.144 (p>0.05) 

Alışkanlık 0.72 ± 1.026 0.077 0.53 ± 0.924 0.069 1.835 (p>0.05) 

Fiyatları uygun 0.84 ± 1.061 0.079 0.70 ± 0.985 0.073 1.338 (p>0.05) 

Menüleri çeşitli 0.44 ± 0.786 0.059 0.36 ± 0.715 0.053 1.053 (p>0.05) 

Hızlı olması 0.48 ± 0.801 0.060 0.38 ± 0.719 0.054 1.177 (p>0.05) 

Diğer yemeklerden sıkıldım 0.21 ± 0.623 0.046 0.27 ± 0.674 0.050 0.894 (p>0.05) 

Alışveriş yerlerine yakın 0.08 ± 0.349 0.030 0.14 ± 0.530 0.040 1.293 (p>0.05) 

Annem çalıştığı için mecburum 0.02 ± 0.235 0.018 0.00 ± 0.000 0.000  

Daha kaliteli olması 0.02 ± 0.224 0.017 0.00 ± 0.000 0.000  

 

Yapılan istatistiksel analizde erkek ve kız öğrencilerin hızlı hazır restoranları tercih 

etmesindeki nedenleri puan ortalamaları arasındaki farklılıkların hiç birisinin önemli 

olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

 

4.3.4 Öğrencilerin hızlı hazır (fast food) restoranlara gittiklerinde en çok tercih 

ettikleri yiyecekler 

 
Öğrencilerin hızlı hazır restoranlara gittiklerinde en çok tercih ettikleri yiyeceklerin 

ortalama puanları çizelge 4.21’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.21’ den öğrencilerin hızlı hazır restoranlara gittiklerinde en çok tercih ettikleri 

yiyeceklerin aldığı ortalama puanlar incelendiğinde; erkek ve kız öğrencilerin en çok 

tercih ettikleri yiyeceğin hamburger olduğu görülmektedir (Erkek: 1.19 ± 1.391; Kız: 

1.40 ± 1.373). İkinci sırada en çok tercih puanı alan yiyecek erkek öğrencilerde et döner 

(1.17 ± 1.272), kız öğrencilerde ise pizzadır (0.77 ± 1.143). Bu iki besinden sonra en  
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Çizelge  4.21 Öğrencilerin restoranlara gittiklerinde en çok tercih ettikleri yiyeceklerin 

ortalama puanları (n: 180) 

Yiyecekler Erkek Kız 
 

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Hamburger 1.19 ± 1.391 0.104 1.40 ± 1.373 0.102 1.411 (p>0.05) 

Bigburger 0.29 ± 0.738 0.055 0.08 ± 0.434 0.032   3.309 (p<0.01) 

Soğuk sandviç 0.08 ± 0.364 0.027 0.07 ± 0.410 0.030 0.272 (p>0.05) 

Paylar 0.07 ± 0.375 0.028 0.01 ± 0.105 0.008 1.913 (p>0.05) 

Et döner 1.17 ± 1.272 0.095 0.72 ± 1.053 0.079   3.701 (p<0.01)  

Izgara et-köfte 0.37 ± 0.763 0.057 0.19 ± 0.580 0.043 2.490 (p<0.05) 

Cheese burger 0.14 ± 0.486 0.036 0.06 ± 0.353 0.026 1.861 (p>0.05) 

Tavuk burger 0.08 ± 0.349 0.026 0.14 ± 0.530 0.040 1.293 (p>0.05) 

Sosisli sandviç 0.12 ± 0.399 0.030 0.16 ± 0.530 0.040 0.898 (p>0.05) 

Tavuk döner 0.68 ± 1.065 0.079 0.59 ± 1.051 0.078 0.847 (p>0.05) 

Patates 
kızartması 

0.24 ± 0.611 0.046 0.51 ± 0.795 0.059 3.571 (p<0.01)  

Big mac 0.07 ± 0.367 0.027 0.14 ± 0.608 0.045 1.364  (p>0.05) 

Balık fileto 0.01 ± 0.105 0.008 0.00 ± 0.000 0.000 1.418 (p>0.05) 

Salata bar 0.03 ± 0.223 0.017 0.08 ± 0.429 0.032 1.389 (p>0.05) 

Sütlü tatlılar 0.16 ± 0.568 0.042 0.13 ± 0.485 0.036 0.499  (p>0.05) 

Kebaplar 0.31 ± 0.801 0.060 0.14 ± 0.547 0.041 2.384 (p<0.05) 

Lahmacun 0.13 ± 0.477 0.036 0.21 ± 0.652 0.049 1.292 (p>0.05) 

Pizza 0.28 ± 0.763 0.057 0.77 ± 1.143 0.085 4.829 (p<0.01)  

Nugget 0.04 ± 0.306 0.023 0.09 ± 0.462 0.035 1.207 (p>0.05) 

Kumpir 0.03 ± 0.196 0.015 0.19 ± 0.580 0.043 3.653 (p<0.01)  

Pideler 0.21 ± 0.595 0.044 0.14 ± 0.515 0.038 1.136 (p>0.05) 
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çok tercih puanı alan yiyecekler erkek öğrencilerde tavuk döner (0.68 ± 1.065), ızgara et 

+ köfte (0.37 ± 0.763), kebaplar (0.31 ± 0.801) ve bigburger (0.29 ± 0.738); kız 

öğrencilerde et döner (0.72 ± 1.053), tavuk döner (0.59 ± 1.051), patates kızartması 

(0.51 ± 0.795) ve lahmacundur (0.21 ± 0.652). Erkek ve kız öğrenciler arasında 

bigburger (p<0.01), et döner (p<0.01), ızgara et  + köfte (p<0.05), patates kızartması  

(p<0.01), kebap  (p<0.05), pizza  (p<0.01), kumpir  (p<0.01) tercih puan ortalamaları 

arasındaki farklılıklar önemli, diğerleri arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05). 

 

Ahsen (1994), öğle yemeğinde öğrencilerin  % 8.5’ inin pide-lahmacunu, % 15.7’ sinin 

döneri,  % 15.0’ inin hamburgeri,  % 1.4’ ünün patates kızartmasını tüketmeyi tercih 

ettiklerini; akşam yemeğinde % 3.8’ inin pide-lahmacunu, % 3.4’ ünün döneri, % 1.7’ 

sinin hamburgeri tüketmeyi tercih ettiklerini;  Türkmen (1996),  yaptığı çalışmada 

çırakların hızlı hazır yiyecek olarak % 28.6’ sının köfteyi, % 3.9’ unun hamburgeri 

tükettiklerini; Özgen (1998), öğrencilerin % 85.8’ inin hamburgeri, % 42.5’ inin 

kumpiri, % 65.3’ ünün döneri, % 24.5’ inin nuggeti, % 53.6’ sının pizzayı, % 31.7’ 

sinin lahmacunu, % 31.9’ unun pideyi,  % 30.7’ sinin soğuk sandviçi, % 50.1’ inin 

patates kızartmasını tüketmeyi tercih ettiklerini tespit etmişlerdir.  

 

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000),  yaptıkları bir çalışmada; erkek öğrencilerde sırasıyla 

etli pide (1.61 ± 1.34), et döner (1.43 ± 1.28), hamburger (1.40 ± 1.29), patates 

kızartması (1.29 ± 1.19), lahmacun (1.12 ± 1.20) ve pizza (1.09 ± 1.22); kız 

öğrencilerde sırasıyla etli pide (1.61 ± 1.34), patates kızartması (1.57 ± 1.14), 

hamburger (1.52 ± 1.26), lahmacun (1.44 ± 1.17), pizza (1.36 ± 1.19) ve et döneri (1.28 

± 1.27) tercih puan ortalaması en yüksek besinler olarak tespit etmişlerdir.  

 

Karayormuk (2002),  beslenme dersi alan öğrencilerin % 11.0’ inin, beslenme dersi 

almayan öğrencilerin % 9.7’ sinin hamburgeri öğün aralarında tükettiklerini 

belirlemiştir. 
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4.3.5 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler 

 

İnsanların yiyecek ve içecek tercihinde yaşadığı çevre, sosyo-ekonomik faktörler, 

demografik değişkenler, eğitim seviyesi gibi bir çok faktör önemli rol oynamaktadır. 

 

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler çizelge 4.22’ de verilmiştir. 

 
Çizelge  4.22 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler (n: 180) 
 

 
 

İçecekler Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Kolalı içecekler  2.23 ± 1.215 0.091 2.03 ± 1.305 0.097 1.547 (p>0.05) 

Tropikal içecekler 0.20 ± 0.646 0.048 0.16 ± 0.587 0.044 0.683 (p>0.05) 

Sade gazozlar 0.38 ± 0.741 0.055 0.33 ± 0.776 0.058 0.625 (p>0.05) 

Sütlü kakaolu içecekler 0.31 ± 0.727 0.054 0.36 ± 0.796 0.059 0.622 (p>0.05) 

Renkli meşrubatlar 0.28 ± 0.694 0.052 0.13 ± 0.522 0.039 2.232 (p<0.05) 

Hazır meyve suları 0.33 ± 0.762 0.057 0.45 ± 0.847 0.063 1.373 (p>0.05) 

Sıcak çikolata 0.28 ± 0.677 0.051 0.67 ± 0.969 0.072 4.414 (p<0.01) 

Taze meyve suları 0.39 ± 0.815 0.061 0.31 ± 0.719 0.054 0.960 (p>0.05) 

Ice tea 0.19 ± 0.557 0.042 0.16 ± 0.561 0.042 0.471 (p>0.05) 

Ayran 0.62 ± 0.905 0.067 0.59 ± 0.932 0.070 0.287 (p>0.05) 

Turşu suları 0.06 ± 0.353 0.026 0.02 ± 0.148 0.011 1.363 (p>0.05) 

Soda 0.05 ± 0.285 0.021 0.04 ± 0.287 0.021 0.369 (p>0.05) 

Nescafe 0.29 ± 0.691 0.052 0.45 ± 0.793 0.059 1.985 (p<0.05) 

Süt 0.29 ± 0.745 0.056 0.26 ± 0.712 0.053 0.434 (p>0.05) 

Çay 0.07 ± 0.404 0.030 0.02 ± 0.166 0.012 1.536 (p>0.05) 

Şalgam suyu 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 
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Çizelge 4.22’ den öğrencilerin en çok tercih ettikleri içecekler incelendiğinde; en 

yüksek tercih puanı alan içecekler sırasıyla erkek öğrencilerde kolalı içecekler (2.23 ± 

1.215), ayran (0.62 ± 0.905) ve taze meyve suları (0.39 ± 0.815); kız öğrencilerde kolalı 

içecekler (2.03 ± 1.305),  sıcak çikolata (0.67 ± 0.969) ve ayran (0.59 ± 0.932) 

gelmektedir.   

 

En düşük tercih puanı alan içecekler erkek öğrencilerde şalgam suyu (0.01 ± 0.075), 

turşu suyu (0.06 ± 0.353) ve çay (0.07 ± 0.404); kız öğrencilerde şalgam suyu (0.00 ± 

0.000), çay (0.02 ± 0.166) ve turşu suyudur (0.02 ± 0.148). 

 

Çizelgeden görüldüğü gibi her iki öğrenci grubunda da en çok tercih edilen içecek 

koladır. Gençler arasında kolalı ve gazlı renkli-renksiz içecek tüketimi oldukça 

yaygındır. Bu tür içecekler beslenme uzmanlarınca boş enerji kaynağı olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle içecek olarak ayran, süt ve taze sıkılmış meyve suyu gibi 

içeceklerin tüketiminin yaygınlaştırılması için çocuk ve gençlere yeterli eğitim 

verilmelidir. 

 

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda kız ve erkek öğrenciler açısından renkli meşrubat 

(p<0.05), sıcak çikolata (p<0.01) ve nescafe (p<0.05) tercih puanları arasında önemli bir 

ilişki varken, diğerleri arasındaki farklılıklar önemsizdir (p>0.05).  

 

Beşer (1988), öğrencilerin % 40.0’ ının çayı yemekle birlikte içtiği, % 32.5’ inin 

yemekten 30 dakika önce veya sonra içtiği, % 27.5’ inin yemekten bir saat önce veya 

sonra içtiğini saptamıştır. 

 
Yıldız (1992),    öğrencilerin ara öğünlerde en çok; çay-kahve (şekerli), meyve suları ve 

kolalı içecekleri tüketmeyi tercih ettiklerini saptamıştır. 

 

Ahsen (1994),   öğrencilerin % 84.9’ unun çayı sabah kahvaltısında, % 47.4’ ünün öğle 

yemeğinde, % 53.2’ sinin akşam yemeğinde; sütü % 31.7’ sinin sabah kahvaltısında, % 

10.6’ sının öğle yemeğinde, % 10.6’ sının akşam yemeğinde tükettiğini; meyve suyunu   

% 22.2’ sinin sabah kahvaltısında, % 30.3’ ünün öğle yemeğinde, % 22.9’ unun akşam 

yemeğinde tükettiğini; ayranı % 62.8’ inin öğle yemeğinde, % 61.4’ ünün akşam 
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yemeğinde tükettiğini; kolalı içecekleri % 53.9’ unun öğle yemeğinde, % 21.5’ inin 

akşam yemeğinde tükettiğini; renkli meşrubatları % 15.0’ inin öğle yemeğinde, % 6.5’ 

inin akşam yemeğinde tükettiğini belirlemiştir.  

 

Şekerci (1994), yaptığı bir araştırmada, bireylerin % 26.6’ sının sütü haftada 1-2 defa 

tükettiğini saptamıştır.  

 

Özgen (1998),   öğrencilerin % 68.0’ inin kolalı içecekleri, % 31.2’ sinin meyve suyunu, 

% 41.1’ inin ayran-sütü, % 61.9’ unun çayı, % 46.9’ unun nescafeyi, % 17.2’ sinin sıcak 

çikolatayı tükettiğini belirlemiştir.  

 

Sürücüoğlu ve Çakıroğlu (2000),  erkek öğrencilerde tercih puan ortalaması en yüksek 

olan içecekler sırasıyla kola (1.13 ± 1.28), ayran (0.66 ± 1.04), hazır meyve suyu (0.36 

± 0.82); kız öğrencilerde sırasıyla kola (1.18 ± 1.26), ayran (0.47 ± 0.90), hazır meyve 

suyu (0.46 ± 0.90) olarak belirlemişlerdir.  

 

Karayormuk (2002),  beslenme dersi alan öğrencilerin % 79.7’ sinin, beslenme dersi 

almayan öğrencilerin % 76.9’ unun çayı sabah kahvaltısında; beslenme dersi alan 

öğrencilerin % 70.3’ ünün, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 65.6’ sının çayı ara 

öğünlerde tükettiğini saptamıştır. Beslenme dersi alan öğrencilerin % 29.1’ inin, 

beslenme dersi almayan öğrencilerin % 28.5’ inin kola-gazozu; beslenme dersi alan 

öğrencilerin % 19.2’ sinin, beslenme dersi almayan öğrencilerin 18.3’ ünün meyve 

suyunu;  beslenme dersi alan öğrencilerin % 22.7’ sinin, beslenme dersi almayan 

öğrencilerin % 17.7’ sinin  ayran-sütü tükettiğini belirlemiştir.  

 

Yılmaz (2002), öğün dışında öğrencilerin % 58.0’ inin çayı, % 14.0’ ünün kolalı 

içecekleri,  % 7.2’ sinin süt-ayranı, % 6.8’ inin kahveyi, % 5.1’ inin sodayı, % 5.0’ inin 

suyu, % 4.9’ unun meyve suyunu tükettiklerini bulmuştur. 
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4.3.6 Öğrencilerin geleneksel yemek tercihleri  

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin geleneksel mutfağımızda bulunan 

yiyeceklerden en çok tercih ettikleri yiyeceklerin tercih puan ortalamaları çizelge 4.23’ 

te verilmiştir.  

 

Çizelge  4.23 Öğrencilerin geleneksel mutfağımızda bulunan yiyeceklerden en çok 

tercih ettikleri (n: 180) 

Yiyecekler Erkek Kız  

t  testi Χ ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Su böreği 0.73 ± 1.213 0.090 0.71 ± 1.170 0.087 0.177 (p>0.05) 

Gözleme 0.57 ± 0.992 0.074 0.44 ± 0.911 0.068 1.218 (p>0.05) 

Çiğ köfte 0.53 ± 1.005 0.075 0.28 ± 0.748 0.056 2.737 (p<0.01) 

Mantı 1.21 ± 1.276 0.095 1.41 ± 1.293 0.096 1.477 (p>0.05) 

Erişte makarnası 0.29 ± 0.736 0.055 0.18 ± 0.534 0.040 1.558 (p>0.05) 

Kadayıf 0.53 ± 0.930 0.069 0.31 ± 0.718 0.054 2.538 (p<0.05) 

Tarhana çorbası 0.53 ± 0.930 0.069 0.31 ± 0.718 0.054 2.538 (p<0.05) 

İçli köfte 0.37 ± 0.776 0.058 0.33 ± 0.768 0.057 0.478 (p>0.05) 

Aşure 0.26 ± 0.696 0.052 0.39 ± 0.842 0.063 1.637 (p>0.05) 

Zeytinyağlı sarmalar 0.45 ± 0.867 0.065 0.95 ± 1.154 0.086 4.646 (p<0.01) 

Kısır 0.33 ± 0.725 0.054 0.46 ± 0.855 0.064 1.530 (p>0.05) 

Kokoreç 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Pide 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Kurufasülye ve pilav 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Makarna 0.02 ± 0.210 0.016 0.00 ± 0.000 0.000 1.418 (p>0.05) 

 
 
Çizelge 4.23 incelendiğinde;  erkek ve kız öğrencilerden en çok tercih puanı alan yemek 

mantı olduğu belirlenmiştir. Buna göre ilk üç içinde en çok tercih edilen yiyecek erkek 
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öğrencilerde mantı (1.21 ± 1.276), su böreği (0.73 ± 1.213) ve gözleme (0.57 ± 0.992); 

kız öğrencilerde mantı (1.41 ± 1.293), zeytinyağlı sarma (0.95 ± 1.154) ve su böreği 

(0.71 ± 1.170) olduğu tespit edilmiştir. Erkek ve kız öğrenciler arasında geleneksel 

mutfağımızdaki yiyeceklerin ortalama puanlarının dağılımları açısından farklılıklar; çiğ 

köfte (p<0.01), kadayıf (p<0.05), tarhana çorbası (p<0.05), zeytinyağlı sarmalar önemli 

(p<0.01), diğerleri ile önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Akan (2005), Safranbolulu aileler üzerinde yaptığı bir araştırmada kadınların geleneksel 

mutfağımızdaki yemeklerden en çok zeytinyağlı yaprak sarmasını pişirdiklerini 

belirlemiştir.  

 

 4.3.7 Öğrencilerin geleneksel tatlı tercihleri 

 
Türk tatlıları, geleneksel mutfağımızın vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Osmanlı saray 

mutfağından günümüze kadar çeşitlenerek gelen tatlılarımız, mutfak kültürümüzdeki 

zenginliğimizi, geçmişimizi ve geleneklerimizi ifade etmektedir (Demircioğlu ve 

Bulduk 2001). Türk Mutfağında şeker, bal ve pekmez ile unlu, hamurlu, sütlü ve 

meyveli çok sayıda tatlı yapılmaktadır. Baklava, kadayıf, revani, tulumba, vezir 

parmağı, hanım göbeği, şekerpare, künefe, kazandibi, keşkül, sütlaç, aşure, ayva ve 

kabak tatlısı gibi çok sayıda tatlı üretilmektedir. Bunun yanında batı tarzı yaş pasta, 

profiterol, sup, puding gibi pastane ürünleri de yapılmaktadır. Bu tatlılar hem evlerde 

hem de ticari olarak pastanelerde ve özel tatlı işletmelerinde üretilerek satışa 

sunulmaktadır (Boğaz 2003). 

 

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri tatlıların tercih puan ortalamaları çizelge 4.24’ te 

verilmiştir.  

 
Geleneksel tatlı çeşitleri içinde en çok tercih edilenin baklava olduğu belirlenmiştir. 

Erkek öğrencilerin en çok tercih ettiği tatlılar sırasıyla baklava (1.79 ± 1.344), kadayıf 

(0.79 ± 1.050), yaş pasta (0.72 ± 1.047) ve sütlaç (0.69 ± 0.988); kız öğrencilerin ise 

sırasıyla baklava (1.62 ± 1.342), yaş pasta (1.49 ± 1.239), tulumba tatlısı (0.66 ± 0.905) 

ve sütlaçtır (0.63 ± 0.963). 
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Çizelge  4.24 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri tatlıların ortalama puanları (n: 180) 
 

Tatlı çeşitleri Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Baklava 1.79 ± 1.344 0.100 1.62 ± 1.342 0.100 1.256 (p>0.05) 

Kadayıf 0.79 ± 1.050 0.078 0.49 ± 0.925 0.069 2.930 (p<0.01) 

Şöbiyet 0.18 ± 0.584 0.044 0.13 ± 0.423 0.032 1.034 (p>0.05) 

Revani 0.33 ± 0.084 0.063 0.12 ± 0.418 0.031 2.945 (p<0.01) 

Sütlaç 0.69 ± 0.988 0.074 0.63 ± 0.963 0.072 0.594 (p>0.05) 

Kazandibi 0.28 ± 0.702 0.052 0.37 ± 0.852 0.064 1.148 (p>0.05) 

Tulumba 0.65 ± 0.972 0.072 0.66 ± 0.905 0.068 0.056 (p>0.05) 

Keşkül 0.11± 0.403 0.030 0.05 ± 0.265 0.020 1.547 (p>0.05) 

Şekerpare 0.32 ± 0.681 0.051 0.38 ± 0.772 0.058 0.869 (p>0.05) 

Yaş Pasta 0.72 ± 1.047 0.078 1.49 ± 1.239 0.092 6.340 (p>0.05) 

Krem karamel 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Güllaç 0.00 ± 0.000 0.000 0.01 ± 0.075 0.006 1.000 (p>0.05) 

Profeterol 0.03 ± 0.315 0.024 0.02 ± 0.224 0.017 1.267 (p>0.05) 

Tavuk göğsü 0.02 ± 0.224 0.017 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

 

Öğrenciler tarafından en az tercih edilen ve edilmeyen tatlılar tavuk göğsü, güllaç, krem 

karamel ve profeterol olduğu çizelge 4.24’ ten görülmektedir. Öğrencilerin kadayıf ve 

revani tercihleri açısından farklılıklar istatistiksel olarak önemli (p<0.01), diğerleri ile 

önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Yapılan bir çalışmada, öğrencilerin % 17.1’ inin pasta-hamur tatlıları öğle yemeğinde, 

% 15.7’ sinin akşam yemeğinde;  % 11.6’ sının sütlü tatlıları öğle yemeğinde, % 20.8’ 

inin akşam yemeğinde tükettiği;  % 1.7’ sinin pasta-bisküviyi sabah kahvaltısında 

tükettiği saptanmıştır (Ahsen 1994). 
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Şekerci (1994)  yaptığı bir araştırmada; bireylerin % 27.3’ ünün yaş pastayı ayda 1-2 

defa, % 37.1’ inin hamurlu tatlıları haftada 1-2 defa tükettiklerini tespit etmiştir. 

 

Alaçam (2002), sütlü tatlıların ve hamur işi tatlıların devlet okuluna devam eden 

öğrencilerin özel okul öğrencilerinden daha fazla tercih ettiğini belirlemiştir.  

 

Karayormuk (2002),  öğle ve akşam yemeğinde beslenme dersi alan öğrencilerin   % 

11.0’ inin, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 5.4’ ünün sütlü tatlıları;  beslenme 

dersi alan öğrencilerin % 6.4’ ünün, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 5.4’ ünün 

hamur tatlılarını tükettiklerini tespit etmiştir. 

 
 

4.3.8 Öğrencilerin ayak üstü (seyyar) satılan yiyeceklerden tercihleri  

 
Öğrencilerin ayak üstü (seyyar) satılan yiyeceklerden tercih ettikleri besinlerin otalama 

puanları çizelge 4.25’ te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.25’ ten öğrencilerin ayak üstü satılan (seyyar) yiyeceklerden en çok tercih 

ettikleri besinler incelendiğinde; erkek öğrencilerin en çok köfte ekmek (1.24 ± 1.208), 

simit-poğaça (1.00 ± 1.214) ve kokoreç (0.67 ± 1.139); kız öğrencilerin en çok simit-

poğaça (1.50 ± 1.348), köfte ekmek (1.22 ± 1.085) ve kumpiri (0.87 ± 1.196) tercih 

ettiği bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analizde kız ve erkek öğrenciler arasında balık 

ekmek, kokoreç, ciğer ekmek, saç kavurma, simit-poğaça, kumpir (p<0.01) ve midye 

dolma (p<0.05) tercih puanları açısından farklılıklar anlamlı, diğerleri ile anlamsız 

(p>0.05) bulunmuştur.  

 

Ahsen (1994),   öğrencilerin % 72.7’ sinin ekmek-simiti sabah kahvaltısında, % 15.0’ 

inin öğle yemeğinde, % 5.1’ inin akşam yemeğinde; % 21.5’ inin tost-sandviçi sabah 

kahvaltısında, % 28.3’ ünün öğle yemeğinde, % 3.1’ inin akşam yemeğinde tükettiğini; 

% 21.8’ inin börek-poğaçayı öğle yemeğinde, % 15.4’ ünün akşam yemeğinde 

tükettiğini tespit etmiştir.  
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Çizelge 4.25 Öğrencilerin ayak üstü (seyyar) satılan yiyecekler tercihlerinin ortalama 

puanları (n: 180) 

Yiyecekler Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Balık ekmek 0.60 ± 1.112 0.083 0.16 ± 0.568 0.042 4.777 (p<0.01) 

Kokoreç 0.67 ± 1.139 0.085 0.35 ± 0.881 0.065 2.951 (p<0.01) 

Midye tava 0.17 ± 0.554 0.041 0.10 ± 0.437 0.033 1.267 (p>0.05) 

Kumpir 0.49 ± 0.960 0.072 0.87 ± 1.196 0.089 3.353 (p<0.01) 

Gözleme 0.33 ± 0.731 0.055 0.44 ± 0.880 0.066 1.369 (p>0.05) 

Ciğer ekmek 0.39 ± 0.772 0.058 0.19 ± 0.530 0.040 2.786 (p<0.01) 

Saç kavurma 0.23 ± 0.653 0.049 0.07 ± 0.300 0.022 3.011 (p<0.01) 

Simit-poğaça 1.00 ± 1.214 0.091 1.50 ± 1.348 0.100 3.698 (p<0.01) 

Köfte ekmek 1.24 ± 1.208 0.090 1.22 ± 1.085 0.081 0.230 (p>0.05) 

Mantı 0.17 ± 0.558 0.042 0.21 ± 0.549 0.041 0.667 (p>0.05) 

İçli köfte 0.08 ± 0.421 0.031 0.07 ± 0.310 0.023 0.428 (p>0.05) 

Midye dolma 0.21 ± 0.569 0.042 0.08 ± 0.364 0.027 2.537 (p<0.05) 

Tost 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Döner 0.01 ± 0.150 0.011 0.03 ± 0.246 0.018 0.777 (p>0.05) 

 

Yücecan vd. (1994), öğün aralarında öğrencilerin % 20.9’ unun simiti % 10.0’ unun 

börek-gözlemeyi, % 28.3’ ünün sandviç-tostu tercih ettiklerini belirlemişlerdir.  

 

Türkmen (1996),  çırakların % 5.6’ sının kokoreci, % 25.8’ inin tostu,  % 29.2’ sinin 

döneri hızlı hazır yiyecek olarak tükettiklerini tespit etmiştir.  

 

Özgen (1998),   öğrencilerin % 23.9’ unun köfte ekmeği, % 65.3’ ünün döneri, % 42.8’ 

inin tostu, % 42.2’ sinin poğaçayı, % 29.5’ inin simiti tükettiklerini belirlemiştir.  
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Eser vd. (2000), yurtta kalan adölesanların %10.1’ inin sandviç-tost-böreği, % 25.9’ 

unun simit-bisküvi-kurabiyeyi öğün aralarında tüketmeyi tercih ettiklerini ortaya 

çıkarmışlardır. 

 

Karayormuk (2002),  beslenme dersi alan öğrencilerin % 47.7’ sinin, beslenme dersi 

almayan öğrencilerin % 34.4’ ünün poğaça-tostu öğün aralarında tükettiklerini; 

beslenme dersi alan öğrencilerin % 15.7’ sinin, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 

11.8’ inin tost-sandviçi sabah kahvaltısında, beslenme dersi alan öğrencilerin % 13.4’ 

ünün, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 4.8’ inin tost-sandviçi öğle ve akşam 

yemeklerinde tükettiği; beslenme dersi alan öğrencilerin % 43.6’ sının, beslenme dersi 

almayan öğrencilerin % 40.3’ ünün simit-ekmeği sabah kahvaltısında;  beslenme dersi 

alan öğrencilerin % 69.2’ sinin, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 53.8’ inin 

ekmeği öğle ve akşam yemeklerinde tükettiğini tespit etmiştir.  

 

4.3.9 Öğrencilerin et tercihleri 

 

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri et çeşitlerine ilişkin ortalama tercih puanları çizelge 

4.26’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.26’ dan öğrencilerin tüketmeyi tercih ettikleri  et çeşitlerinin almış olduğu 

tercih puanları incelendiğinde; en çok tercih puanı alan çeşitler erkek öğrencilerde  

kırmızı et (1.88 ± 1.105), tavuk eti (1.80 ± 1.101) ve balık eti (1.44 ± 0.946); kız 

öğrencilerde tavuk eti (2.17 ± 1.067), kırmızı et (1.63 ± 1.047) ve balık etidir (1.45 ± 

0.935). Erkek ve kız öğrenciler arasında kırmızı et (p<0.05) ve tavuk eti (p<0.01) tercih 

puanları açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunurken, diğerleri arasındaki 

farklılıklar önemli değildir (p>0.05).  

 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 0.3’ ünün balığı akşam yemeğinde tükettiklerini 

saptamıştır.  
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Çizelge  4.26 Öğrencilerin en çok tercih ettikleri et çeşitlerinin ortalama tercih puanları  

(n: 180) 

 

Şekerci (1994), yaptığı araştırmada; çırakların % 36.7’ sinin kırmızı eti haftada 1-2 

defa,   % 44.4’ ünün tavuk etini haftada 1-2 defa, % 28.7’ sinin balık etini haftada 1-2 

defa tükettiklerini tespit etmiştir. 

 

Önay (2002), öğrencilerin et ve et ürünlerini tüketim sıklıklarını incelendiği bir 

çalışmada; et ve et ürünlerini düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  34.2’ 

sinin haftada bir, orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 35.6’ sının günaşırı, 

yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 35.8’ inin hergün tükettiğini ortaya 

çıkarmıştır.    

 

4.3.10 Öğrencilerin tercih ettikleri eti tüketim şekilleri 

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin tercih ettikleri et tüketim şekillerinin ortalama 

tercih puanları çizelge 4.27’ den verilmiştir. 

 
Çizelge 4.27’ den öğrencilerin et tüketim şekilleri incelendiğinde; erkek ve kız 

öğrencilerde en çok tercih edilen et tüketim şekli ızgaradır (Erkek: 2.12 ± 1.229; Kız: 

1.99 ± 1.196). Etin en çok tercih edilen ikinci tüketim şekli köftedir (Erkek: 1.26 ± 

1.005; Kız: 1.31 ± 1.084). Döner her iki grupta da etin üçüncü tüketim şekli olup, 

erkeklerde 1.25 ± 1.113 puan, kızlarda 1.25 ± 1.195 puandır. Füme ve haşlama şeklinde 

Et çeşitleri Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Tavuk eti 1.80 ± 1.101 0.082 2.17 ± 1.067 0.080 3.258 (p<0.01) 

Balık eti 1.44 ± 0.946 0.071 1.45 ± 0.935 0.070 0.112 (p>0.05) 

Kırmızı et 1.88 ± 1.105 0.082 1.63 ± 1.047 0.078 2.253 (p<0.05) 

Hindi eti 0.30 ± 0.676 0.050 0.26 ± 0.519 0.039 0.700 (p>0.05) 

Diğer deniz ürünleri 
(midye,karides…) 

0.10 ± 0.450 0.034 0.08 ± 0.307 0.023 0.547 (p>0.05) 
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et tüketimi her iki grupta da en az tercih edilen çeşit olarak belirlenmiştir. Her iki grup 

arasında eti sucuk-salam-sosis olarak tüketim tercihi istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.05), diğerleri ile anlamsız bulunmuştur (p>0.05). 

 
Çizelge  4.27 Öğrencilerin et tüketim şekli ortalama tercih puanları (n: 180) 
 

 

Erdem ve Arslan (1989), düşük sosyo-ekonomik düzeydeki lisede okuyan öğrencilerin 

% 22.2’ sinin sucuk ve sosisi hergün ve gün aşırı, yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki 

lisede okuyan öğrencilerin % 40.2’ sinin sucuğu, % 39.2’ sinin salamı, % 24.4’ ünün 

sosisi her gün ve gün aşırı tükettiklerini belirlemişlerdir. 

 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 18.1’ inin eti sabah kahvaltısında salam-sosis olarak, % 

25.3’ ünün öğlen yemeğinde, % 34.5’ inin akşam yemeğinde et yemeği şeklinde 

tükettiklerini tespit etmiştir.  

 

Alaçam (2002), yaptığı bir araştırmada; özel okul öğrencilerinin (% 13.0), devlet okulu 

öğrencilerinden (% 8.0) daha fazla köfte sevdiklerini saptamıştır.  

 

Önay (2002), öğrencilerin salam-sucuk-sosis-pastırma tüketim sıklıklarını 

incelediğinde; düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  28.2’ sinin hergün, 

orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 33.9’ unun günaşırı,  yüksek sosyo-

Et Şekilleri Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Izgara 2.12 ± 1.229 0.092 1.99 ± 1.196 0.089 1.000 (p>0.05) 

Döner 1.25 ± 1.113 0.083 1.25 ± 1.195 0.089 0.000 (p>0.05) 

Köfte 1.26 ± 1.005 0.075 1.31 ± 1.084 0.081 0.403 (p>0.05) 

Füme 0.09 ± 0.432 0.032 0.07 ± 0.375 0.028 0.651 (p>0.05) 

Haşlama şeklinde 0.29 ± 0.673 0.050 0.31 ± 0.741 0.055 0.223 (p>0.05) 

Sucuk-salam-sosis 0.50 ± 0.822 0.061 0.68 ± 0.876 0.065   1.985 (p<0.05) 

Yemek olarak 0.41 ± 0.796 0.059 0.36 ± 0.738 0.055 0.549 (p>0.05) 
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ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 25.8’ inin günaşırı bu yiyecekleri tükettiğini 

belirlemiştir.  

 

4.3.11 Öğrencilerin kurubaklagil yemek tercihleri  

 

Öğrencilerin kurubaklagil yemeklerinden en çok tercih ettikleri çizelge 4.28’ de 

verilmiştir. 

 

Çizelge  4.28 Öğrencilerin kurubaklagil yemeklerine göre ortalama tercih puanları      

(n: 180) 

 

Çizelge 4.28’ den öğrencilerin kurubaklagil yemeklerinden en çok tercih ettikleri 

yemekler incelendiğinde; erkek öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk üç yemek etli 

kurufasülye (1.82 ± 1.221),  etli nohut (1.52 ± 1.226)  ve etli mercimek (0.82 ± 0.873); 

kız öğrencilerde bu sıra  etli nohut (1.33 ± 1.277), etli kurufasülye (1.30 ± 1.205) ve etli 

mercimek (0.87 ± 1.027) şeklindedir. Çizelge istatistiksel açıdan ele alındığında; 

öğrencilerin kurubaklagil yemeği olarak etli kurufasülye (p<0.01) ve börülce (p<0.05) 

tercih puanları arasındaki farklılıklar önemli, diğerleri ile önemsiz bulunmuştur.  

Yemekler Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ± SD SΧ  

Nohut-etli 1.52 ± 1.226 0.091 1.33 ± 1.277 0.095 1.432 (p>0.05) 

Kurufasulye-etli 1.82 ± 1.221 0.091 1.30 ± 1.205 0.090 4.041 (p<0.01) 

Mercimek-etli 0.82 ± 0.873 0.065 0.87 ± 1.027 0.077 0.442 (p>0.05) 

Börülce 0.20 ± 0.592 0.044 0.40 ± 0.888 0.066 2.513 (p<0.05) 

Pilakiler 0.21 ± 0.556 0.042 0.27 ± 0.657 0.049 0.953 (p>0.05) 

Barbunya-zeytinyağlı 0.17 ± 0.490 0.037 0.29 ± 0.753 0.056 1.909 (p>0.05) 

Soya fasulyesi-
zeytinyağlı 

0.00 ± 0.000 0.000 0.01 ± 0.149 0.011  1.000 (p>0.05) 

Bezelye 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

Bakla (fava) 0.02 ± 0.224 0.017 0.00 ± 0.000 0.000   1.000  (p>0.05) 
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Soya fasulyesi erkek öğrencilerde hiç tüketilmezken, kız öğrencilerde 0.01 ± 0.149 

puanla çok düşük düzeyde tercih edildiği belirlenmiştir. Bezelye de kız öğrenciler 

tarafından hiç tercih edilmezken, erkek öğrencilerde çok düşük düzeydedir (0.01 ± 

0.075). 

 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 21.8’ inin etli kurubaklagilleri öğle yemeğinde, % 39.9’ 

unun akşam yemeğinde; % 8.5’ inin etsiz kurubaklagilleri öğle yemeğinde, % 18.4’ 

ünün akşam yemeğinde tükettiğini saptamıştır.  

 

Eser vd. (2000), adölesanların % 18.9’ unun yetiştirme yurdunda çıkan etli kurubaklagil 

yemeklerini sevmediklerini belirlemiştir. 

 

Önay (2002), öğrencilerin kurubaklagil tüketim sıklıklarını incelendiğinde düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  40.2’ sinin kurubaklagilleri haftada bir, orta sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 30.5’ inin günaşırı ve haftada bir,  yüksek sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 50.8’ inin haftada bir tükettiğini belirlemiştir.  

 
 

4.3.12 Öğrencilerin pilav/makarna tercihleri  

 

Araştırmaya alınan öğrencilerin pilav/makarna çeşitlerinden en çok tercih ettiklerine 

göre ortalama tercih puanlaması çizelge 4.29’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.29’ dan öğrencilerin pilav/makarna çeşitlerinden en çok tercih etikleri 

çeşitlerin ortalama puanları incelendiğinde; erkek öğrencilerin pilav/makarna 

çeşitlerinden  en çok pirinç pilavı (2.17 ± 1.116), makarna (1.31 ± 0.981) ve bulgur 

pilavını (1.06 ± 1.107);  kız öğrencilerin  pilav/makarna çeşitlerinden  en çok pirinç 

pilavı (2.02 ± 1.044), makarna (1.68 ± 1.107) ve bulgur  pilavını (1.09 ± 1.135) tercih 

ettikleri saptanmıştır. Bu sonuçlardan erkek ve kız öğrencilerin en çok pirinç pilavını 

sevdikleri söylenebilir. 
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Çizelge  4.29 Öğrencilerin pilav/makarna ortalama tercih puanları  (n: 180) 

Yemekler Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Bulgur pilavı 1.06 ± 1.107 0.083 1.09 ± 1.135 0.085 0.282 (p>0.05) 

Pirinç pilavı 2.17 ± 1.116 0.083 2.02 ± 1.044 0.078 1.317 (p>0.05) 

Erişte pilavı 0.34 ± 0.719 0.054 0.44 ± 0.742 0.055 1.299 (p>0.05) 

Kuskus pilavı 0.53 ± 0.855 0.064 0.46 ± 0.814 0.061 0.884 (p>0.05) 

Makarna 1.31 ± 0.981 0.073 1.68 ± 1.107 0.083 3.377 (p<0.01) 

 
Çizelge cinsiyete göre istatistiksel açıdan değerlendirilince; öğrencilerin pilav/makarna 

çeşitleri içerisinden makarnanın tercih puanları arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

Ahsen (1994),   öğrencilerin % 47.1’ inin pilav-makarnayı öğlen yemeğinde, % 71.3’ 

ünün akşam yemeğinde tükettiğini belirlemiştir.  

 

Şekerci (1994), yaptığı araştırmada; çırakların % 55.6’ sının pirinç pilavını haftada 1-2 

defa,  % 33.8’ inin bulgur pilavını haftada 1-2 defa, % 54.2’ sinin makarnayı haftada 1-

2 defa tükettiklerini tespit etmiştir. 

 

Alaçam (2002), pilav ve makarnanın devlet okulu öğrencilerince (% 13.0) özel okul 

öğrencilerinden (% 10.0)  daha fazla sevildiğini saptamıştır.  

 

Karayormuk (2002), pilav-makarnayı; beslenme dersi alan öğrencilerin  % 78.5’ inin, 

beslenme dersi almayan öğrencilerin % 68.8’ inin öğle ve akşam yemeklerinde 

tükettiğini belirlemiştir.  

 

4.3.13 Öğrencilerin sebze yemek tercihleri  

 

Çizelge 4.30’ da öğrencilerin sebze yemeklerinden en çok tercih ettikleri verilmiştir. 
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Çizelge  4.30 Öğrencilerin tercih ettiği sebze yemeklerinin ortalama tercih puanları     

(n: 180) 

Sebze yemekleri Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Kabak yemeği 0.38 ± 0.879 0.066 0.19 ± 0.617 0.046 2.290 (p<0.05) 

Ispanak yemeği 1.32 ± 1.301 0.097 1.49 ± 1.275 0.095 1.268 (p>0.05) 

Semizotu yemeği 0.23 ± 0.667 0.050 0.38 ± 0.821 0.061  1.973  (p<0.05) 

Patlıcan yemeği 0.66 ± 0.941 0.070 0.76 ± 1.081 0.081  0.884 (p>0.05) 

Taze fasülye yemeği 0.94 ± 1.185 0.088 1.07 ± 1.158 0.086 1.035 (p>0.05) 

Karnabahar yemeği 0.28 ± 0.695 0.052 0.43 ± 0.805 0.060  1.822  (p>0.05) 

Lahana yemeği 0.29 ± 0.699 0.052 0.34 ± 0.727 0.054  0.665 (p>0.05) 

Pırasa yemeği 0.28 ± 0.742 0.055 0.52 ± 1.011 0.075  2.496  (p<0.05) 

Patates yemeği 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000  1.000  (p>0.05) 

 

Çizelge 4.30’ dan öğrencilerin tüketmeyi tercih ettikleri sebze yemekleri irdelendiğinde; 

erkek öğrencilerin en çok ıspanak yemeği (1.32 ± 1.301), taze fasülye yemeği (0.94 ± 

1.185) ve patlıcan yemeğini (0.66 ± 0.941); kız öğrencilerin en çok ıspanak yemeği 

(1.49 ± 1.275), taze fasülye yemeği (1.07 ± 1.158) ve patlıcan yemeğini (0.76 ± 1.081) 

tercih ettikleri bulunmuştur. Erkek ve kız öğrencilerin kabak yemeği, semizotu ve pırasa 

yemeği tercih puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken 

(p<0.05), diğerleri arasındaki farklılıklar önemsizdir (p>0.05).  

 

Ahsen (1994), etli sebze yemeklerini öğrencilerin % 39.6’ sının öğle yemeğinde, % 

49.8’ inin akşam yemeğinde; etsiz sebze yemeklerini  % 19.1’ inin öğle yemeğinde, % 

29.7’ sinin akşam yemeğinde tükettiklerini saptamıştır.  

 

Eser vd. (2000), adölesanların % 21.5’ inin yetiştirme yurdunda çıkan etli sebze 

yemeklerini, % 14.7’ sinin zeytinyağlı sebze yemeklerini sevmediklerini 

belirlemişlerdir. 
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Alaçam (2002), özel okul öğrencileri ile devlet okulu öğrencilerinin etli ve zeytinyağlı 

sebzeleri aynı oranda (% 7.0) sevdiğini bulmuştur.  

 

Karayormuk (2002),  öğle ve akşam yemeklerinde beslenme dersi alan öğrencilerin % 

11.0’ inin, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 5.9’ unun etli sebze yemeklerini; 

beslenme dersi alan öğrencilerin % 33.7’ sinin, beslenme dersi almayan öğrencilerin % 

18.8’ inin etsiz sebze yemeklerini tükettiğini belirlemiştir.  

 

 

4.3.14 Öğrencilerin meyve tercihleri  

 

Öğrencilerin meyvelerden en çok tercih ettikleri çeşitlerin almış olduğu tercih puanları 

çizelge 4.31’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.31’ den öğrencilerin tüketmeyi tercih ettikleri meyveler değerlendirildiğinde; 

erkek öğrencilerin meyvelerden en çok mandalinayı (1.27 ± 1.377),  muzu (0.82 ± 

1.144) ve şeftaliyi (0.59 ± 0.984); kız öğrencilerin meyvelerden en çok muzu (0.94 ± 

1.211), mandalinayı (0.86 ± 1.276) ve eriği (0.61 ± 1.065) tercih ettikleri tespit 

edilmiştir. Erkek ve kız öğrencilerin çilek, kiraz, mandalina (p<0.01) ve erik (p<0.05) 

tercih puanları arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar varken, diğerleri 

arasındaki farklılıklar önemsizdir (p>0.05). 

 

En az tercih puanı alan meyveler; erkek öğrencilerde sırasıyla ayva, greyfurt (0.01 ± 

0.075), vişne (0.03 ± 0.196) ve nar (0.07 ± 0.344); kız öğrencilerde greyfurt, vişne (0.02 

± 0.129), ayva (0.03 ± 0.246) ve nar (0.03 ± 0.196) şeklindedir. 

 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 27.7’ sinin meyveyi sabah kahvaltısında, % 60.4’ ünün 

öğle yemeğinde, % 62.1’ inin akşam yemeğinde tükettiklerini tespit etmiştir.  

 

Beech et al.  (1999)  yaptıkları bir çalışmada; kız öğrencilerin % 23.7’ sinin 1-2 defa, % 

13.2’ sinin 3-4 defa; erkek öğrencilerin  % 30.0’ unun 1-2 defa, % 20.0’ sinin 3-4 defa  
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Çizelge 4.31 Öğrencilerin meyve ortalama tercih puanları (n: 180) 

Meyveler Erkek Kız  

t  testi   Χ± SD SΧ  Χ  ± SD S Χ  

Mandalina 1.27 ± 1.377 0.103 0.86 ± 1.276 0.095 2.899 (p<0.01) 

Şeftali 0.59 ± 0.984 0.073 0.59 ± 0.984 0.073 0.770 (p>0.05) 

Üzüm 0.33 ± 0.708 0.053 0.24 ± 0.655 0.049 1.237 (p>0.05) 

Armut 0.16 ± 0.561 0.042 0.07 ± 0.418 0.031 1.812 (p>0.05) 

Elma 0.49 ± 0.942 0.070 0.42 ± 0.957 0.071 0.722 (p>0.05) 

Portakal 0.44 ± 0.929 0.069 0.56 ± 0.959 0.071 1.173 (p>0.05) 

Kivi 0.29 ± 0.796 0.059 0.27 ± 0.670 0.051 0.354 (p>0.05) 

Erik 0.39 ± 0.848 0.063 0.61 ± 1.065 0.079 2.135 (p<0.05) 

Muz 0.82 ± 1.144 0.085 0.94 ± 1.211 0.090 0.940 (p>0.05) 

Kavun 0.16 ± 0.581 0.043 0.09 ± 0.419 0.031 1.249 (p>0.05) 

Kiraz 0.22 ± 0.648 0.048 0.45 ± 0.905 0.067 2.746 (p<0.01) 

Karpuz 0.34 ± 0.735 0.055 0.36 ± 0.760 0.057 0.141 (p>0.05) 

Vişne 0.03 ± 0.196 0.015 0.02 ± 0.129 0.010 0.637 (p>0.05) 

Nar 0.07 ± 0.344 0.026 0.03 ± 0.196 0.015 1.318 (p>0.05) 

Çilek 0.23 ± 0.626 0.047 0.49 ± 0.862 0.064 3.288 (p<0.01) 

Ayva 0.00 ± 0.000 0.000 0.03 ± 0.246 0.018 1.513 (p>0.05) 

Greyfurt 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

 

meyve sebze tükettiğini saptamışlardır. Öğrencilere uygulanan ankette sorulan 

sorulardan; “Her gün meyve ve sebzeden tüketebildiğinizi düşünüyor musunuz?” 

sorusuna erkek öğrencilerin % 39.5’ inde, kız öğrencilerin % 39.8’ inde yüksek; “Bir 

restoranda yemek yerken daha çok meyve ve sebze tüketebileceğinizi düşünür 

müsünüz?” sorusuna erkek öğrencilerin % 37.7’ sinde, kız öğrencilerin % 40.6’ sında 

düşük; “Evde yemek yerken daha çok meyve ve sebze tüketebileceğinizi düşünür 
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müsünüz?”  sorusuna erkek öğrencilerin % 68.2’ sinde, kız öğrencilerin % 62.7’ sinde 

yüksek bulunmuştur.  

 

Önay (2002), öğrencilerin meyve tüketim sıklıklarını incelediğinde; düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 68.4’ ünün, orta sosyo-ekonomik düzeydeki 

öğrencilerin % 63.6’ sının,  yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  70.0’ 

inin her gün tükettiğini saptamıştır.    

 

 

4.3.15 Öğrencilerin peynir tercihleri 

 

Çizelge 4.32’ de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin peynir tercih puanları 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.32 Öğrencilerin peynir ortalama tercih puanları (n: 180) 

Peynir 

çeşitleri 

Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Kaşar peyniri 1.82 ± 1.155 0.086 1.88 ± 1.180 0.088 0.496 (p>0.05) 

Beyaz peynir 1.85 ± 1.175 0.088 1.93 ± 1.107 0.083 0.693 (p>0.05) 

Dil peyniri 0.46 ± 0.814 0.061 0.31 ± 0.687 0.051 1.888 (p>0.05) 

Lor peyniri 0.12 ± 0.413 0.031 0.22 ± 0.603 0.045 1.937 (p>0.05) 

Tulum peyniri 0.37 ± 0.755 0.056 0.26 ± 0.601 0.045 1.544  (p>0.05) 

Çerkez peyniri 0.17 ± 0.505 0.038 0.09 ± 0.405 0.030 1.611 (p>0.05) 

Krem peyniri 0.58 ± 0.864 0.064 0.76 ± 0.850 0.063 1.906 (p>0.05) 

Labne peynir 0.01 ± 0.075 0.006 0.02 ± 0.182 0.014 1.138 (p>0.05) 

Koyun  peyniri 0.01 ± 0.075 0.006 0.00 ± 0.000 0.000 1.000 (p>0.05) 

 

Çizelge 4.32’ den öğrencilerden en çok tercih puanı alan peynir çeşitleri incelendiğinde; 

erkek öğrencilerin en çok beyaz peyniri (1.85 ± 1.175), kaşar peyniri (1.82 ± 1.155) ve 
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krem peyniri (0.58 ± 0.864); kız öğrencilerin en çok beyaz peyniri (1.93 ± 1.107), kaşar 

peyniri (1.88 ± 1.180) ve krem peynirini (0.76 ± 0.850) tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Çizelge cinsiyete göre istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde; erkek ve kız öğrencilerin 

tercih ettikleri peynir çeşitlerinin almış olduğu tercih puanları arasındaki farklılıklar 

önemsiz bulunmuştur (p>0.05).  

 

Ahsen (1994), öğrencilerin % 93.5’ inin peyniri sabah kahvaltısında tükettiklerini 

belirlemiştir.  

 

4.3.16 Öğrencilerin tatlı besin tercihleri 

 

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri tatlı çeşitleri çizelge 4.33’ te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.33 Öğrencilerin tatlı besin ortalama tercih puanları (n: 180) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 4.33’ ten öğrencilerin tüketmeyi en çok tercih ettiği tatlılar değerlendirildiğinde; 

erkek öğrencilerin tatlılardan en çok balı (1.96 ± 1.167), reçeli (1.62 ± 1.159) ve 

pekmezi (1.17 ± 0.939); kız öğrencilerin tatlılardan en çok reçeli (2.05 ± 1.188), balı  

(1.49 ± 1.126) ve pekmezi (0.99 ± 0.940) tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

 

Tatlı Çeşitleri Erkek Kız  

t  testi Χ± SD SΧ  Χ  ± SD SΧ  

Reçel 1.62 ± 1.159 0.086 2.05 ± 1.188 0.089 3.503 (p<0.01) 

Bal 1.96 ± 1.167 0.087 1.49 ± 1.126 0.084 3.815 (p<0.01) 

Pekmez 1.17 ± 0.939 0.070 0.99 ± 0.940 0.070 1.852 (p>0.05) 

Marmelat 0.49 ± 0.795 0.059 0.54 ± 0.828 0.062 0.650 (p>0.05) 

Pekmez ve tahin 0.02 ± 0.235 0.018 0.02 ± 0.235 0.018 0.000 (p>0.05) 

Fındık ezmesi 0.05 ± 0.304 0.023 0.02 ± 0.148 0.011 1.102 (p>0.05) 

Tahin helvası 0.01 ± 0.105 0.008 0.01 ± 0.105 0.008 0.000 (p>0.05) 
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Kız ve erkek öğrenciler arasında reçel ve bal tercih puanları arasındaki farklılıklar 

önemli (p<0.01), diğerleri arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0.05).  

 

Ahsen (1994), araştırmaya katılan öğrencilerin % 28.3’ ünün sabah kahvaltısında  balı, 

% 10.2’ sinin pekmezi,  % 2.7’ sinin reçel-marmelatı tükettiklerini belirlemiştir.  

 

Karayormuk (2002),  beslenme dersi alan öğrencilerin % 37.8’ inin, beslenme dersi 

almayan öğrencilerin % 37.1’ inin bal-reçel-pekmezi sabah kahvaltısında tükettiğini 

bulmuştur.  

 

4.4 Öğrencilerin Beslenme Bilgi Düzeyi 

 
Eğitim dinamik bir süreçtir. Koşulların sürekli değişmesi nedeniyle bireylerin yeni 

durumlara uyumunun sağlanmasında eğitimin de sürekli olması gerektiği anlamına 

gelir. Bu nedenle eğitim, yaşam boyu süregelen bir olgudur (Merdol  1999a).  

 

Beslenme eğitimi, toplumun, yeterli ve dengeli besin tüketme alışkanlıklarının 

geliştirilmesi, yanlış ve olumsuz beslenme uygulamalarının ortadan kaldırılması, 

besinlerin sağlık bozucu duruma gelmesinin önlenmesi, besin kaynaklarının daha etkin 

ve ekonomik kullanılması konularında eğitilerek beslenme durumunun düzeltilmesini 

amaçlar (Başoğlu ve Baysal 1987). Davranışların ve kötü alışkanlıkların değiştirilmesi 

yerlerine yararlı olanların uygulamaya sokulması beslenme eğitiminin başlıca amacıdır 

(Özgür ve Özgür 1984, Şimşek 1991). Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli 

çocukluk döneminde atıldığından bu dönemde verilen eğitim çok önemlidir (Merdol 

1999b).  

 
Bireylerde davranış değişikliği oluşturmak amacıyla verilen beslenme bilgileri tek 

başına arzu edilen davranış değişikliğini oluşturmada yeterli olmayabilir.  Beslenme 

bilgisi yanında, davranış değişikliğinin oluşturulmasında beslenmeye karşı tutum ve 

inançlarda değişikliğin meydana getirilmesi hem daha kolay hem de daha etkili sonuç 

verebilmektedir. Beslenme eğitimi ile ulaşılmak istenen amaçlarla, bu amaçlara ne 

derece ulaşıldığının saptanması beslenme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi 

açısından gerekli olmaktadır (Kavas ve Kavas 1985).  
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4.4.1 Öğrencilerin beslenme bilgi sorularına verdikleri cevaplar 

 
Bu bölümde öğrencilerin beslenme sorularına verdikleri cevaplar ve bu cevaplara göre 

öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri yer almaktadır. 

 

Araştırmaya alınan erkek ve kız öğrencilere beslenme bilgi düzeyi ile ilgili olarak 20 

soru sorulmuştur. Öğrencilerin, en yüksek oranda doğru olarak bildikleri sorular, 

proteinin yapı taşı olan öge; en çok kalori içeren besin ögesi; kalsiyumdan zengin besin; 

kemik ve dişlerin oluşumunda en çok görev yapan mineral grubu; iyot eksikliğinde 

görülen hastalıktır. Bu sorular içinde de kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre doğru 

cevap oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle kilo vermenin en iyi 

yolu ile insan vücudunun mutlaka alması gereken yağı doğru cevaplayan kız 

öğrencilerin oranının erkek öğrencilerden çok yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu 

sonuçlardan kız öğrencilerin beslenme bilgisinin erkek öğrencilere göre daha iyi olduğu 

söylenebilir. 

 
Buna göre çizelge  4.34’ ten; proteinin yapı taşı olan ögenin amino asit olduğunu; erkek 

öğrencilerin % 58.9’ unun ve kız öğrencilerin % 68.3’ ünün   doğru olarak bildikleri,  

erkek öğrencilerin % 9.4’ ünün ve kız öğrencilerin  % 6.7’sinin yanlış olarak bildiği, 

erkek öğrencilerin % 31.7’ inin ve kız öğrencilerin % 25.0’ inin bilgisi olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Yaşam için gerekli olan azotu bulunduran besin ögesinin protein olduğunu; erkek 

öğrencilerin % 20.0’ sinin ve kız öğrencilerin % 23.3’ ünün  doğru olarak bildikleri, 

erkek öğrencilerin % 39.4’ ünün ve kız öğrencilerin % 41.7’ sinin yanlış olarak bildiği, 

erkek öğrencilerin % 40.6’ sının ve kız öğrencilerin % 35.0’ inin bilgisi olmadığı  

belirlenmiştir. 

 

Saf karbonhidrat olan ögenin nişasta olduğunu; erkek öğrencilerin % 41.7’ sinin ve kız 

öğrencilerin % 43.9’ unun doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 24.4’ ünün ve 

kız öğrencilerin % 13.9’ unun yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 33.9’ unun ve 

kız öğrencilerin % 42.2’ sinin bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. 
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Suda eriyen vitamin grubunun C vitamini olduğunu; erkek öğrencilerin % 42.2’ sinin ve 

kız öğrencilerin % 49.4’ ünün doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 24.4’ ünün 

ve kız öğrencilerin % 16.7’ sinin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 33.3’ ünün 

ve kız öğrencilerin % 33.9’ unun bilgisi olmadığı bulunmuştur. 

 

En çok A vitamini bulunduran besinin havuç olduğunu; erkek öğrencilerin % 26.1’ inin 

ve kız öğrencilerin % 40.6’ sının doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 40.6’ 

sının ve kız öğrencilerin % 20.6’ sının yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 33.3’ 

ünün ve kız öğrencilerin % 38.9’ unun bilgisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

Kalsiyumdan zengin olan besinin peynir olduğunu; erkek öğrencilerin % 43.9’ unun ve 

kız öğrencilerin % 60.0’ ının  doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 29.4’ ünün 

ve kız öğrencilerin % 12.8’ inin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 26.7’ sinin 

ve kız öğrencilerin % 27.2’ sinin bilgisi olmadığı  saptanmıştır. 

 

En çok kalori içeren besin ögesinin yağ olduğunu; erkek öğrencilerin % 41.1’ inin ve 

kız öğrencilerin % 50.0’ sinin doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 33.9’ unun 

ve kız öğrencilerin % 26.7’ sinin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 25.0’ inin 

ve kız öğrencilerin % 23.3’ ünün bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. 

 

En çok protein içeren besinin peynir olduğunu; erkek öğrencilerin % 16.1’ inin ve kız 

öğrencilerin % 19.4’ unun doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 58.9’ unun ve 

kız öğrencilerin % 46.1’ inin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 25.0’ inin ve 

kız öğrencilerin % 34.4’ ünün bilgisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

En çok demir içeren besinin pekmez olduğunu; erkek öğrencilerin % 29.4’ unun ve kız 

öğrencilerin % 43.3’ ünün doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 41.7’ sinin ve 

kız öğrencilerin % 25.0’ inin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 28.9’ inin ve 

kız öğrencilerin % 31.7’ sinin bilgisi olmadığı bulunmuştur. 
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Çizelge 4.34 Öğrencilerin beslenme bilgi sorularına verdikleri cevaplar 

Beslenme Bilgi  Soruları Doğru Yanlış Bilgisi Yok  
İstatistik Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % 
1. Proteinin yapı taşı olan öge 106 58.9 123 68.3 17 9.4 12 6.7 57 31.7 45 25.0 X2:   3.54       SD: 2          p>0.05 
2. Yaşam için gerekli olan azotu 
bulunduran besin ögesi 

36 20.0 42 23.3 71 39.4 75 41.7 73 40.6 63 35.0 X2:   1.31       SD: 2          p>0.05 

3. Saf karbonhidrat 75 41.7 79 43.9 44 24.4 25 13.9 61 33.9 76 42.2 X2:   6.98       SD: 2          p<0.05 
4. Suda eriyen vitamin grubu 76 42.2 89 49.4 44 24.4 30 16.7 60 33.3 61 33.9 X2:   3.68       SD: 2          p>0.05 
5. En çok A vitaminini bulunduran besin 47 26.1 73 40.6 73 40.6 37 20.6 60 33.3 70 38.9 X2: 18.18       SD: 2          p<0.01 
6. Kalsiyumdan zengin besin 79 43.9 108 60.0 53 29.4 23 12.8 48 26.7 49 27.2 X2: 16.35       SD: 2          p>0.05 
7. En çok kalori içeren besin ögesi 74 41.1 90 50.0 61 33.9 48 26.7 45 25.0 42 23.3 X2:   3.22       SD: 2          p>0.05 
8. En çok protein bulunduran besin 29 16.1 35 19.4 106 58.9 83 46.1 45 25.0 62 34.4 X2:   6.06       SD: 2          p<0.05 
9. En çok demir bulunduran besin 53 29.4 78 43.3 75 41.7 45 25.0 52 28.9 57 31.7 X2: 12.50       SD: 2          p<0.01 
10. En çok D vitamini bulunduran besin 55 30.6 64 35.6 62 34.4 49 27.2 63 35.0 67 37.2 X2:   2.33       SD: 2          p<0.01 
11. En çok posa bulunduran besin 22 12.2 25 13.9 84 46.7 72 40.0 74 41.1 83 46.1 X2:   1.63       SD: 2          p>0.05 
12. Doymamış yağ olarak anılan yağ 46 25.6 53 29.4 74 41.1 61 33.9 60 33.3 66 36.7 X2:   2.03       SD: 2          p>0.05 
13. Günlük enerji ihtiyacınız (kalori) 30 16.7 20 11.1 70 38.9 53 29.4 80 44.4 107 59.4 X2:   8.25       SD: 2          p<0.05 
14. Kemik ve dişlerin oluşumunda en çok 
görev  yapan mineral grubu 

92 51.1 120 66.7 45 25.0 22 12.2 43 23.9 38 21.1 X2: 11.90       SD: 2          p<0.01 

15. Vücutta iyot eksikliğinde görülen 
hastalık 

91 50.6 108 60.0 38 21.1 29 16.1 51 28.3 43 23.9 X2:   3.34       SD: 2          p>0.05 

16. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) da 
yasaklanan   besin 

62 34.4 76 42.2 42 23.3 32 17.8 76 42.2 72 40.0 X2:   2.88       SD: 2          p>0.05 

17. Kan kolesterol düzeyi yüksek olan bir 
kişiye önerilmeyen besin 

50 27.8 51 28.3 45 25.0 25 13.9 85 47.2 104 57.8 X2:   7.63       SD: 2          p<0.05 

18. Yetersizliğinde göz hastalıkları                          
oluşturan vitamin 

49 27.2 71 39.4 59 32.8 43 23.9 72 40.0 66 36.7 X2:   6.80       SD: 2          p<0.05 

19. Kilo vermenin en iyi yolu 67 37.2 109 60.6 39 21.7 23 12.8 74 41.1 48 26.7 X2: 19.69       SD: 2          p<0.01 
20. İnsan vücudunun mutlaka alması 
gereken yağ 

55 30.6 108 60.0 54 30.0 30 16.7 71 39.4 42 23.3 X2: 31.53       SD: 2          p<0.01 
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En çok D vitamini içeren besinin balık yağı olduğunu; erkek öğrencilerin % 30.6’ sının 

ve kız öğrencilerin % 35.6’ sının doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 34.4’ 

ünün ve kız öğrencilerin % 27.2’ sinin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 35.0’ 

inin ve kız öğrencilerin % 37.2’ sinin bilgisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

En çok posa içeren besinin kurufasulye olduğunu; erkek öğrencilerin % 12.2’ sinin ve 

kız öğrencilerin % 13.9’ unun doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 46.7’ sinin 

ve kız öğrencilerin % 40.0’ ının yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 41.1’ inin ve 

kız öğrencilerin % 46.1’ inin bilgisi olmadığı ortaya çıkarılmıştır. 

 

Doymamış yağ olarak ayçiçeği yağı olduğunu; erkek öğrencilerin % 25.6’ sının ve kız 

öğrencilerin % 29.4’ ünün doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 41.1’ inin ve 

kız öğrencilerin % 33.9’ unun yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 33.3’ ünün ve 

kız öğrencilerin % 36.7’ sinin bilgisi olmadığı tepsi edilmiştir. 

 

Günlük enerji ihtiyacının 1800-2500 kkal olduğunu; erkek öğrencilerin % 16.7’ sinin ve 

kız öğrencilerin % 11.1’ inin doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 38.9’ unun 

ve kız öğrencilerin % 29.4’ ünün yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 44.4’ ünün 

ve kız öğrencilerin % 59.4’ ünün bilgisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

Kemik ve dişlerin oluşumunda en çok görev yapan mineral grubunun kalsiyum-fosfor 

olduğunu; erkek öğrencilerin % 51.1’ inin ve kız öğrencilerin % 66.7’ sinin doğru 

olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 25.0’ inin ve kız öğrencilerin % 12.2’ sinin 

yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 23.9’ unun ve kız öğrencilerin % 21.1’ inin 

bilgisi olmadığı saptanmıştır. 

 

Vücutta iyot eksikliğinde görülen hastalığın guatr olduğunu; erkek öğrencilerin % 50.6’ 

sının ve kız öğrencilerin % 60.0’ ının doğru olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 21.1’ 

inin ve kız öğrencilerin % 16.1’ inin yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 28.3’ 

ünün ve kız öğrencilerin % 23.9’ unun bilgisi olmadığı ortaya çıkarılmıştır. 
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Yüksek tansiyon (hipertansiyon) da yasaklanan besinin salamura besinler olduğunu; 

erkek öğrencilerin % 34.4’ ünün ve kız öğrencilerin % 42.2’ sinin doğru olarak 

bildikleri, erkek öğrencilerin % 23.3’ ünün ve kız öğrencilerin % 17.8’ inin yanlış 

olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 42.2’ sinin ve kız öğrencilerin % 40.0’ ının bilgisi 

olmadığı belirlenmiştir. 

 

Kan kolesterolü yüksek olan bir kişiye önerilmeyen besinin karaciğer olduğunu; erkek 

öğrencilerin % 27.8’ inin ve kız öğrencilerin % 28.3’ ünün doğru olarak bildikleri, 

erkek öğrencilerin % 25.0’ inin ve kız öğrencilerin % 13.9’ unun yanlış olarak bildiği, 

erkek öğrencilerin % 47.2’ sinin ve kız öğrencilerin % 57.8’ inin bilgisi olmadığı 

bulunmuştur. 

 

Yetersizliğinde göz rahatsızlıkları oluşturan vitaminin A vitamini olduğunu; erkek 

öğrencilerin % 27.2’ sinin ve kız öğrencilerin % 39.4’ ünün doğru olarak bildikleri, 

erkek öğrencilerin % 32.8’ inin ve kız öğrencilerin % 23.9’ unun yanlış olarak bildiği, 

erkek öğrencilerin % 40.0’ ının ve kız öğrencilerin % 36.7’ sinin bilgisi olmadığı tepsi 

edilmiştir.. 

 

Kilo vermek için en iyi yolun fiziksel aktiviteyi arttırmak ve yiyecek alımını azaltmak 

olduğunu; erkek öğrencilerin % 37.2’ sinin ve kız öğrencilerin % 60.6’ sının doğru 

olarak bildikleri, erkek öğrencilerin % 21.7’ sinin ve kız öğrencilerin % 12.8’ inin 

yanlış olarak bildiği, erkek öğrencilerin % 41.1’ inin ve kız öğrencilerin % 26.7’ sinin 

bilgisi olmadığı belirlenmiştir. 

 

İnsan vücudunun mutlaka alması gereken yağın bitkisel sıvı yağ olduğunu; erkek 

öğrencilerin % 30.6’ sının ve kız öğrencilerin % 60.0’ ının doğru olarak bildikleri, erkek 

öğrencilerin % 30.0’ unun ve kız öğrencilerin % 16.7’ sinin yanlış olarak bildiği, erkek 

öğrencilerin % 39.4’ ünün ve kız öğrencilerin % 23.3’ ünün bilgisi olmadığı 

bulunmuştur 

 

Erkek ve kız öğrenciler arasında saf karbonhidrat (p<0.05), en çok A vitamini 

bulunduran besin (p<0.01), en çok protein bulunduran besin (p<0.05), en çok demir 
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bulunduran besin (p<0.01), en çok posa bulunduran besin (p<0.01), günlük enerji 

ihtiyacı (p<0.05), kemik ve dişlerin oluşumunda en çok görev yapan mineral grubu 

(p<0.05), kan kolesterol düzeyi yüksek olan bir kişiye önerilmeyen besin (p<0.05), kilo 

vermenin en iyi yolu (p<0.01) ve insan vücudunun mutlaka alması gereken yağ 

(p<0.01) konularındaki beslenme bilgi sorularına verilen cevapların dağılımları 

arasındaki farklılıklar istatistiksel açıdan önemli, diğerleri arasındaki farklılıklar 

önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

 

Yıldız (1992), Diyarbakır il merkezinde yaşayan adölesanlarda şişmanlık prevalansı, 

beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeyleri, enerji tüketimi ve harcamalarına ilişkin bir 

araştırmada;  öğrencilerin beslenme bilgi durumlarının  % 41.5’ inin orta düzeyde, % 

34.9’ unun kötü düzeyde, % 23.6’ sının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

 

Johnson et al. (1995), öğrencilere yöneltilen beslenmeyle ilgili bilgi sorularına 

öğrencilerin % 39’ unun soruları doğru olarak yanıtladıklarını belirlemişlerdir. 

 

Sabbağ (2003) ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyleri 

üzerine yaptığı bir çalışmada; hangisi kalsiyum açısından zengindir? (Erkek: %89.06, 

Kadın: % 94.47), kemik ve dişlerin gelişiminde hangi mineral görev yapar? (Erkek: % 

89.06, Kadın: % 91.31), iyot eksikliğinde hangi hastalık görülür? (Erkek: % 92.18, 

Kadın: % 91.31), kilo vermenin en iyi yolu hangisidir? (Erkek: % 86.72, Kadın: % 

89.33) sorularına öğretmenlerin yüksek oranda doğru cevap verdiklerini belirlemiştir.  

 

 

4.4.2 Öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri 

 

Öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri çizelge 4.35’ te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.35’ ten öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi dağılımları irdelendiğinde; kız 

öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerinin erkek öğrencilerden çok daha iyi olduğu 

görülmektedir. Bu incelemeden kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre beslenme 

konusuna daha çok önem verdikleri söylenebilir. Buna göre kız öğrencilerin % 40.0’ 
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Çizelge 4.35 Öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerine göre dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslenme 
Bilgi 
Düzeyleri 

9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 

Kötü 14 23.3 10 16.8 18 30.0 11 18.4 28 46.6 17 28.4 60 33.3 38 21.1 

Orta 29 48.3 18 30.0 22 36.6 13 21.6 24 40.0 23 38.4 75 41.7 54 30.0 

Iyi 17 28.4 25 41.6 17 28.4 28 46.6 8 13.4 19 31.6 42 23.3 72 40.0 

Çok iyi 0 0.0 7 11.6 3 5.0 8 13.4 0 0.0 1 1.6 3 1.7 16 8.9 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100 180 100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X2: 25.14    SD: 3  p<0.01  
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ının iyi, % 8.9’ unun çok iyi beslenme bilgi düzeyine sahip iken, erkek öğrencilerde bu 

oranlar sırasıyla % 23.3 ve % 1.7’ dir. Orta düzeyde beslenme bilgisine sahip erkek 

öğrencilerin oranı (% 41.7), kız öğrencilerin oranından yüksektir (% 30.0).  Erkek ve 

kız öğrenciler arasında beslenme bilgi düzeylerinin dağılımları açısından farklılıkların 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01).  

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9.sınıfta olan erkek öğrencilerin % 48.3’ 

ünün beslenme bilgi düzeylerinin orta, % 28.4’ ünün iyi, % 23.3’ ünün kötü düzeyde; 

kız öğrencilerin % 41.6’  sının iyi, % 30.0’ unun orta, % 16.8’ inin kötü düzeyde 

olduğu; 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 36.6’ sının beslenme bilgi düzeyinin orta, 

% 30.0’ unun kötü, % 28.4’ ünün iyi düzeyde; kız öğrencilerin % 46.6’ sının iyi, % 

21.6’ sının orta, % 18.4’ ünün kötü düzeyde olduğu; 11. sınıfta okuyan erkek 

öğrencilerin % 46.6’ sının beslenme bilgi düzeyinin kötü, % 40.0’ ının orta, % 13.4’ 

ünün iyi düzeyde; kız öğrencilerin % 38.4’ ünün orta, % 31.6’ sının iyi, % 28.4’ ünün 

kötü düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Hacıbeyoğlu (1976) öğretmenlerin beslenme bilgisini saptamak amacıyla yaptığı 

araştırmasında öğretmenlerin % 12’ sinin yetersiz, % 57’ sinin orta, % 29’ unun iyi,     

% 2’ sinin ise yeterli beslenme bilgisine sahip olduğunu, kadın öğretmenlerin 

puanlarının erkek öğretmenlerin puanlarından daha fazla olduğunu saptamıştır. 

 

Sürücüoğlu (1986) çalışan evli kadınlar üzerinde yaptığı araştırmasında kadınların % 

46.51’ inin iyi ve çok iyi, % 43.26’ sının yeterli, % 10.23’ ünün yetersiz düzeyde 

beslenme bilgisine sahip olduklarını bulmuştur. 

 

Köksal ve Kırlı (1988) ilkokul öğretmenlerinin beslenme bilgisini saptamak amacıyla 

yaptıkları araştırmada öğretmenlerin beslenme konusunda bilgilerinin yeterli olmadığını 

belirlemişlerdir.  

 

Taşdemir (1990) öğretmen, ebeler ve öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada toplam 30 

soruda % 50’ nin üzerinde doğru bilinen soru sayısını öğretmenlerde 22, ebelerde 24 

öğrencilerde ise bu sayının toplam 25 soruda 1 olduğunu saptamıştır. Bu çalışmada 
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beslenme bilgisi ile ilgili temel sorulara verilen doğru yanıtlarda dikkati çekenin 

öğretmenlerle ebelerin beslenme bilgi düzeylerinin çok farklı olmadığını, önemli 

eksiklikleri olduğunu belirtmiştir.  

 

Sabbağ (2003)’ ın öğretmenler üzerinde yaptığı bir araştırmada; öğretmenlerin % 71.39’ 

unun yeterli, % 24.94’ ünün iyi, % 3.67’ sinin yetersiz düzeyde beslenme bilgisine sahip 

olduklarını belirlemiştir. 

 
 

4.4.3 Öğrencilerin kendi beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi 

 
 
Öğrencilerin “Beslenme bilginizi nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna verdikleri 

cevaplar  çizelge 4.36’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.36’ dan erkek öğrencilerin % 52.8’ i, kız öğrencilerin % 49.4’ ü orta seviyede 

beslenme bilgisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. İyi beslenme bilgi düzeyine sahibiz 

diyenlerin oranları erkek öğrencilerde % 18.3, kız öğrencilerde % 25.6’ dır. Erkek ve 

kız öğrencilerin kendi beyanlarına göre beslenme bilgi düzeylerinin dağılımları 

arasındaki farklılıkların önemli olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 

 

Çizelge sınıflara göre değerlendirildiğinde; 9. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 63.3’ 

ünün, 10. sınıfta olan erkek öğrencilerin % 50.0’ sinin, 11. sınıfta olan erkek 

öğrencilerin % 45.0’ inin beslenme bilgilerinin orta seviyede; 9. sınıfta olan kız 

öğrencilerin % 53.3’ ünün, 10. sınıfta olan kız öğrencilerin % 51.7’ sinin, 11. sınıfta 

olan kız öğrencilerin % 43.3’ ünün beslenme bilgilerinin orta seviyede olduğunu 

düşündükleri tespit edilmiştir.  

 

Kavas ve Kavas (1985),  beslenme dersi alan ve almayan öğrencilerin beslenme bilgi 

düzeylerini incelediğinde; beslenme dersi alan öğrencilerin % 55.0’ inin  ve beslenme 

dersi almayan öğrencilerin % 80.0’ inin orta düzeyde olduğunu;  beslenme dersi alan 

öğrencilerin % 45’ inin  ve  beslenme dersi almayan öğrencilerin % 13.0’ ünün  iyi 

düzeyde olduğunu belirlemiştir.  
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Çizelge 4.36 Öğrencilerin kendilerine göre beslenme bilgi düzeyleri 
 

Beslenme 
Bilgi 
Düzeyleri 

9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf Toplam 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

S % S % S % S % S % S % S % S % 

İyi 15 25.0 16 26.7 20 33.3 15 25.0 17 28.3 14 23.3 52 28.9 45 25.0 

Orta 38 63.3 32 53.3 30 50.0 31 51.7 27 45.0 26 43.3 95 52.8 89 49.4 

Yetersiz 7 11.7 12 20.0 10 16.7 14 23.3 16 26.7 20 33.3 33 18.3 46 25.6 

Toplam 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 180 100.0 180 100.0 

X2: 2.84         SD: 2         p>0.05  
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Kızıltan (2000),  beslenme eğitiminden önce öğrencilerin % 72.7’ sinin beslenme bilgi 

düzeyinin zayıf düzeyde, % 27.3’ ünün orta düzeyde olduğu; beslenme eğitiminden 

sonra öğrencilerin % 77.3’ ünün beslenme bilgi düzeyinin orta düzeyde, % 22.7’ sinin 

iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Önay (2002), öğrencilerin beslenme bilgi durumlarını incelediğinde; düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 53.8’ inin zayıf, % 32.5’ inin orta, % 12.0’ sinin 

iyi, % 1.7’ sinin çok iyi olduğunu; orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin % 40.7’ 

sinin orta, % 34.7’ sinin zayıf, % 22.9’ unun iyi, % 1.7’ sinin çok iyi olduğunu; yüksek 

sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin %  48.3’ünün orta, % 34.2’ sinin zayıf, % 17.5’ 

inin iyi olduğunu saptamıştır.    

 

Westenhoefer (2005), erkeklerdeki sağlıksız yiyecek seçiminin, beslenme bilgi 

düzeylerinin daha zayıf olması ile ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir.  

 

Bireylere beslenme ile ilgili bilgiler vermek veya sahip oldukları yanlış beslenme 

alışkanlıklarını değiştirmek ve onların yerine doğru davranışlar kazandırılabilmek 

amacıyla verilen beslenme eğitiminin toplumda daha çok yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Bunun için, ülke genelinde yapılacak beslenme bilgi düzeyi 

araştırmalarının sonuçlarına dayanılarak belirlenecek beslenme eğitimi konularının 

toplumdaki bireylere toplu iletişim araçları ile, düzenlenen eğitim seminerleri ile ve 

örgün öğretime devam eden öğrencilere eğitim müfredatlarına beslenme ile ilgili dersler 

konularak veya okutulan beslenme ile ilgili derslerin içeriklerinin ve sürelerinin yeniden 

düzenlenmesi ile toplumdaki beslenme eğitiminin arttırılması gerekmektedir.  
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SO�UÇ ve Ö�ERİLER 

 

 

Araştırmaya 180’ i erkek, 180’ i kız olmak üzere toplam 360 lise öğrencisi katılmıştır. 

Öğrencilerin % 25.0’ i 24 Kasım Anadolu Lisesi’ nde, % 25.0’ i  Mimar Sinan Lisesi’ 

nde,   % 25.0’ i İzmit Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi’ nde,   % 25.0’ i Kocaeli 

Endüstri Meslek Lisesi’ nde öğrenim görmektedir.  

 

Öğrencilerin % 32.8’ i 14-15 yaş grubunda, % 61.7’ si 16-17 yaş grubunda, % 5.6’ sı 

18-19 yaş grubundadır. Erkek öğrencilerin   % 96.2’ si, kız öğrencilerin % 98.3’ ü 

öğrenim gördüğü süre içersinde ailesinin yanında ikamet etmekte; erkek öğrencilerin % 

65.0’ inin, kız öğrencilerin % 63.9’ unun evleri şehir merkezinde bulunmakta; erkek 

öğrencilerin % 55.0’ inin, kız öğrencilerin % 54.4’ ünün ailesinde 2-4 kişi 

bulunmaktadır.  

 

Erkek öğrencilerin % 36.7’ sinin annesi ilkokul, % 32.8’ inin babası lise mezunu; kız 

öğrencilerin % 53.4’ ünün annesi, % 31.6’ sının babası ilkokul mezunudur. Erkek 

öğrencilerin % 82.8’ inin ve kız öğrencilerin % 90.5’ inin annesi çalışmamakta; erkek 

öğrencilerin % 39.3’ ünün, kız öğrencilerin % 31.3’ ünün babası serbest meslekle 

uğraşmaktadır.  

 

Erkek öğrencilerin % 71.1’ i, kız öğrencilerin % 70.6’ sı normal ağırlıktadır. 

 

Okul ortamı erkek öğrencilerin % 43.9’ unu, kız öğrencilerin % 48.9’ unu günlük 

yaşamda en çok strese sokan unsurdur. Erkek öğrencilerin % 75.0’ i, kız öğrencilerin  % 

64.4’ ü bir sosyo-kültürel faaliyetle ilgilenmekte olup öğrenciler sosyo-kültürel faaliyet 

olarak; spor yapmakta, müzik aleti çalmakta, resim yapmakta, tiyatro oynamakta, 

folklor oynamaktadır. 

 

Erkek öğrencilerin % 93.9’ unda ve kız öğrencilerin % 90.6’ sında sürekli bir rahatsızlık 

görülmemektedir. Sürekli bir rahatsızlığı olan öğrencilerde daha çok; astım, bronşit, 

sinirsel hastalıklar, kalp hastalıkları, göz hastalıkları görülmektedir.  
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Erkek öğrencilerin % 93.3’ ünün, kız öğrencilerin % 85.6’ sının herhangi bir besine 

karşı alerjisi yoktur. Alerji görülen öğrencilerde en çok; yumurtaya, patlıcana, bala, 

çikolataya, domatese karşı alerji oluşmaktadır.  

 

Ders sırasında erkek öğrencilerin % 37.2’ si dikkat azalmasından, kız öğrencilerin % 

30.0’ u baş ağrısından şikayet etmektedir.  

 

Erkek öğrencilerin % 91.1’ i, kız öğrencilerin % 85.6’ sı diyet uygulamamakta;  diyet 

uygulayan erkek öğrencilerin % 62.5’ i ve kız öğrencilerin % 65.4’ ü zayıflamak için 

diyet uygulamaktadır. Erkek öğrencilerin % 50.0’ si ve kız öğrencilerin % 57.7’ si 

uyguladıkları diyeti medyadan temin etmişlerdir.   

 

Erkek öğrencilerin % 93.3’ ü, kız öğrencilerin % 91.1’ i beslenme dersi almamıştır. 

Erkek öğrencilerin % 63.3’ ü, kız öğrencilerin % 47.8’ i basında çıkan beslenme 

haberlerinden etkilenmemektedir. Erkek öğrencilerin % 51.1’ i çeşitli yazılı ve görsel 

basında çıkan besin reklamlarından hiç etkilenmemekte, kız öğrencilerin % 40.0’ı bu 

ürünlerden etkilenip almaktadır.  

 

Erkek öğrencilerin % 54.4’ ü, kız öğrencilerin % 57.3’ ü satın aldıkları ambalajlı 

ürünlerde üretim-son kullanma tarihine dikkat etmektedir. Bunu sırasıyla; erkek 

öğrencilerde satın aldıkları ambalajlı ürünün son kullanma tarihine ve firma ismine 

dikkat etmesi izlerken, kız öğrencilerde son kullanma tarihine ve katkı maddelerine 

dikkat etmektedir. 

 

Erkek öğrencilerin % 53.3’ ü günde üç öğün yemek tüketirken, kız öğrencilerin % 50.6’ 

sı günde üç öğün tüketmektedir. Erkek öğrencilerin % 53.9’ u kahvaltıyı, % 50.6’ sı 

öğle yemeğini, % 82.2’ si akşam yemeğini atlamamakta; kız öğrencilerin % 44.5’ i 

kahvaltıyı, % 53.9’ u öğle yemeğini, % 76.1’ i akşam yemeğini atlamamaktadır.  

 

Erkek öğrencilerin % 57.8’ i, kız öğrencilerin    % 52.2’ si okul saatinde dışardan yemek 

yedikleri yerden memnundur. En çok memnun olmama nedeni; erkek öğrenciler 

temizlik şartlarına uygun olarak hazırlanmadığı için, yiyecekler piyasaya göre pahalı 
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olduğu için, yiyecek çeşidi az olduğu için, yiyecekler iyi olmadığı için, servisi yavaş 

olduğu için memnun olmamakta; kız öğrenciler temizlik şartlarına uygun olarak 

hazırlanmadığı için, yiyecekler piyasaya göre pahalı olduğu için,  yiyecek çeşidi az 

olduğu için, yiyecekler iyi olmadığı için memnun olmamaktadır. 

 

Dışarıda yemek yiyen erkek öğrencilerin % 21.7’ si bütçesine, kız öğrencilerin %  22.8’ 

i ortamın temizliğine dikkat etmektedir. Bunu sırasıyla; erkek öğrencilerde bütçesine, 

zevkine, fiyatlarına, kalitesine ve ortamın temizliğine, özel yemeğine, menüye dikkat 

etmekteyken; kız öğrenciler ortamın temizliğine, zevkine, bütçesine, kalitesine, 

fiyatlarına, menüye dikkat etmektedir. Erkek öğrencilerin % 1.1’ i, kız öğrencilerin % 

1.7’ si dışarıda yemek yemektedir.  

 

Hızlı hazır (fast-food) restoranlara erkek öğrencilerin % 78.9’ u, kız öğrencilerin % 

85.0’ i arkadaşlarıyla;  erkek öğrencilerin  % 47.8’ i, kız öğrencilerin % 50.6’ sı hafta 

sonu gitmeyi tercih etmektedir.  

 

Öğrencilerin light (düşük kalorili), diyabetik” ... diye adlandırılan hazır yiyeceklerden 

tercihleri değerlendirildiğinde; erkek öğrencilerin % 16.7’ si az yağlı yoğurdu, % 13.9’ 

u az yağlı sütü, % 12.8’ i az yağlı peyniri tercih etmekte;  kız öğrencilerin % 27.2’ si  

diyet kola ve kepekli ekmeği, % 18.3’ ü  az yağlı yoğurdu  tercih etmektedir.  

 

Üzüntülüyken erkek öğrencilerin % 31.1’ i  hiç yememekte, kız öğrencilerin  % 32.8’ i 

daha az yemekte; sıkıntılıyken erkek öğrencilerin % 43.3’ ü, kız öğrencilerin  %  33.9’ u 

daha az yemekte; sevinçliyken erkek öğrencilerin % 48.3’ ünde, kız öğrencilerin % 

45.0’ inde  değişiklik olmamakta, heyecanlıyken erkek öğrencilerin % 55.6’ sında, kız 

öğrencilerin % 42.8’ inde değişiklik olmamakta; yorgunken erkek öğrencilerin % 35.0’ 

inde değişiklik olmamakta, kız öğrencilerin % 42.8’ i daha az yemektedir.  Erkek 

öğrencilerin     % 60.0’ ı, kız öğrencilerin % 67.2’ si normal hızda yemek yemeyi tercih 

etmekte; erkek öğrencilerin % 84.5’ inin, kız öğrencilerin % 91.7’ sinin ailesinde 

yemekler ayrı kaplardan yenmekte; erkek öğrencilerin   % 40.6’ sının ailesinde 

yemekler oturma odasında yerken, kız öğrencilerin % 48.9’ unun ailesinde yemekler 
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mutfakta yenmekte; erkek öğrencilerin % 57.2’ sinin,  kız öğrencilerin % 62.2’ sinin 

evinde yemek servisi yemek masasına yapılmaktadır. 

 

Erkek öğrencilerin % 45.0’ i, kız öğrencilerin % 53.4’ ü tatlı tadı tercih etmekte; erkek 

öğrenciler tükettikleri hızlı hazır yiyecekleri en çok lezzetli olduğu için, servisi hızlı 

olduğu için ve doyurucu olduğu için; kız öğrenciler en çok lezzetli olduğu için, 

doyurucu olduğu için ve öğrencilerin okullarına yakın olduğu için tercih etmektedir.  

 

Erkek öğrenciler tükettikleri hızlı hazır yiyecekleri en çok lezzetli olduğu için, servisi 

hızlı olduğu için ve doyurucu olduğu için; kız öğrenciler en çok lezzetli olduğu için, 

doyurucu olduğu için ve öğrencilerin okullarına yakın olduğu için tercih etmektedir.  

 

Erkek öğrenciler fast food servisi yapan restoranlardan hamburger restoranını, pide 

restoranını ve kebapçı- köfteci restoranını tercih etmekte; kız öğrenciler hamburger 

restoranını, pizza restoranını ve kebapçı- köfteci restoranını tercih etmektedir.  

 

Erkek öğrenciler fast food restoranları en çok; sevdikleri için, lezzetli olduğu için ve 

fiyatları uygun olduğu için tercih etmekte; kız öğrenciler sevdikleri için, lezzetli olduğu 

için ve fiyatları uygun olduğu için tercih etmektedir. İstatistiksel açıdan cinsiyete göre 

öğrencilerin fast food restoranların tercih etmesi değerlendirildiğinde önemli olmadığı 

tespit edilmiştir (p > 0.05). 

 

Öğrenciler fast food yiyeceklerden hamburgeri; içeceklerden kolalı içecekleri; 

geleneksel mutfağımızda bulunan yemeklerden mantıyı; tatlılardan baklavayı; ayak üstü 

(seyyar) yiyecek satan ürünlerden erkek öğrenciler köfte ekmeği, kız öğrenciler simit-

poğaçayı; erkek öğrenciler kırmızı eti, kız öğrenciler tavuk etini tercih etmekte; eti en 

çok ızgara olarak tercih etmektedirler.  

 

Kurubaklagil yemeklerinden en çok erkek öğrenciler etli kurufasülyeyi, kız öğrenciler 

etli nohutu; pilav/makarna çeşitlerinden en çok pirinç pilavını; sebze yemeği olarak en 

çok ıspanak yemeğini; meyvelerden en çok erkek öğrenciler mandalinayı, kız öğrenciler  
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muzu; peynir çeşidi olarak en çok beyaz peyniri; tatlılardan en çok erkek öğrenciler  

balı, kız öğrenciler reçeli tercih etmektedirler. 

 

Erkek öğrencilerin % 33.3’  ünün, kız öğrencilerin % 21.1’ inin  beslenme bilgi 

düzeyinin kötü; erkek öğrencilerin % 41.7’ sinin, kız öğrencilerin % 30.0’ unun orta; 

erkek öğrencilerin % 23.3’ ünün, kız öğrencilerin % 40.0’ ının iyi;  erkek öğrencilerin 

% 1.7’ sinin, kız öğrencilerin % 8.9’ unun çok iyi olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu sonuçlara dayanarak bireyin ve dolayısıyla toplumun beslenme konusunda 

bilinçlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Beslenme eğitimi ile toplumun yeterli ve 

dengeli  beslenme kurallarına uygun beslenerek üretken, sağlıklı olmaları sağlanmalı, bu 

şekilde sağlık için yapılan harcamalar en aza indirilmelidir. 

 

Verilecek beslenme eğitimi ile öğrenciler; yiyecekleri satın alırken dikkat etmeleri 

gereken etmenler, sağlık için tehdit oluşturan açık satılan ve bozuk yiyeceklerin satın 

alınması ve tüketilmesinin meydana getirebileceği besin zehirlenmeleri ve hastalıklar 

hakkında bilgilendirilmelidir. 

 

Okullardaki eğitim müfredatlarına beslenme dersleri konularak öğrencilere sağlıklı 

yaşamanın temel koşullarından biri olan beslenme ile ilgili bilgiler verilmelidir. 

Verilecek bu eğitim ile; yaşamımızın her döneminde gereksinim duyduğumuz besinler 

ve bu besinlerin vücuda yeterli ve dengeli alınması, besinlerin beslenme ilkelerine 

uygun hazırlanması, beslenme ile ilgili yanlış davranış ve kötü alışkanlıkların yerlerine 

doğru beslenme davranışları ve alışkanlıklarının yerleşmesi, yetersiz ve dengesiz 

beslenme sonucunda meydana gelen beslenme bozuklukları ve öğrencilerin derslerde 

meydana gelen sağlık şikayetlerinin önlenmesi, gençlerin fazla miktarda tükettikleri boş 

kalori içerikli hızlı hazır sistem yemekleri ile kolalı-gazlı içecekler yerine besleyici 

değeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tercih edilmesi sağlanmalıdır.  

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların fiziksel aktivitelerinde azalmalar 

görülmektedir. Azalan fiziksel aktiviteler ile vücut ağırlığında artışlar görülür. Vücut 

ağırlığının ideal düzeyde tutulması için öğrencilerin fiziksel aktivitelerinin arttırılması 



 118

sağlanmalıdır. Bu amaçla; öğrencilerin televizyon seyretmeleri ve bilgisayar ile 

ilgilenmeleri kısıtlanmalı, vücut ağırlıklarını dengede tutmak ve vücutlarını formda 

tutmak, dolayısıyla obezite riskini azaltmak için sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, fast 

food yiyeceklerden uzak durmaları sağlanabilmelidir. 

 

Okul saatlerinde dışardan yemek yiyen öğrencilerin yiyecekleri satın aldıkları yerlerin 

yetkili kurumlarca kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu öğrencilerin besinlerini 

dışardan satın alırken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda da 

bilgilendirilmelidir.  

 

Gençler arasında yaygın olarak tüketilen ve  boş enerji kaynağı olarak kabul edilen 

kolalı ve gazlı renkli-renksiz içecek tüketimi yerine besleyici değeri yüksek ayran, süt 

ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tüketiminin yaygınlaştırılması için 

okullarda adölesan gençlere gerekli eğitim verilmelidir. 

 

Gün içerisinde öğünler düzenli olarak 3 ana, 3 ara öğün şeklinde tüketilmesi 

gerekmektedir. Öğrenciler günde üç ana öğün tüketmeleri, gün boyunca alınacak 

besinlerin öğünlere düzenli olarak dağıtılması ile sabah kahvaltısının önemi gibi 

konularda beslenme bilgi si verilmelidir. 

 

Ayrıca, “beslenme sağlığın temelidir” ilkesi doğrultusunda toplumdaki tüm bireylerin 

beslenme bilgi düzeyini yükseltici çalışmaların yapılması gerekir. Öncelikle toplumun 

eğitimi ve sağlığı gibi önemli konularda çalışan meslek gruplarındaki kişilerin beslenme 

bilgi düzeyleri belirlenmeli; daha sonra çeşitli projelerle toplumdaki diğer kesimlere de 

ulaşılmalıdır. Ülkemizde bu tip araştırmalar için çeşitli gruplara özgü beslenme bilgi 

soru bankası kurulmalı ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir.  
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EK: 1    

İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi 

Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma 

 
 

Okul Adı:        Anket No: 
Tarih: 

 
 

I.GE�EL BİLGİLER 

 
 
1) Cinsiyeti   E (   )   K (   ) 

2) Vücut ağırlığı(kg)..................... 

3) Boy uzunluğu (m)..................... 

4) Yaşı........................................... 

5)Öğrenim gördüğü okulun türü ve bölümü…………………………………… 

 

6) Öğrenim gördüğü sınıf………………………………………………………… 

 

7) Öğrenim gördüğünüz süre içerisinde  ikamet ettiğiniz yer 

1. Ailemin yanında  3. Arkadaşlarımla birlikte 5.Yurtta 

2. Akrabalarımın yanında 4. Tek başıma   6. Diğer ( belirtiniz).............. 

 

8) Evinizin bulunduğu yer 

 1. Şehir merkezi  2. İlçe   3. Kasaba   4. Köy 

 

9) Ailenizdeki birey sayısı (siz de dahil)......................................................................... 

10) Anne-babanızın eğitim durumu Anne   Baba 

1. Hiç okula gitmemiş   (   )   (   ) 

2. İlkokul     (   )   (   ) 

3. Orta  okul    (   )   (   ) 

4. Lise     (   )   (   ) 

5. Yüksekokul    (   )   (   ) 

6. Lisans üstü    (   )   (   ) 
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11) Anne-babanızın mesleği  Anne   Baba 

1. Ev kadını/Çalışmıyor   (   )   (   ) 

2. İşçi     (   )   (   ) 

3. Memur    (   )   (   ) 

4. Esnaf     (   )   (   ) 

5. Serbest meslek  (   )   (   ) 

6. İş adamı    (   )   (   ) 

7. Diğer (belirtiniz)            .........................          ........................... 

 

12) Günlük yaşamınızda sizi strese sokan unsurlar var mı? 

1.Yok     2. Ev ortamı  3. Okul ortamı 4. Trafik       5.Diğer(belirtiniz).......... 

 

13) Herhangi bir sosyo-kültürel faaliyetiniz var mı? 

1.Hiçbir faaliyetim yok 3. Resim yaparım 5. Folklor oynarım  

2.Müzik aleti çalarım  4. Tiyatro oynarım 6. Spor yaparım   

7.Diğer ( belirtiniz)…………… …………………………......... 

 

14) Sürekli bir rahatsızlığınız var mı?    

1.Hayır 2.Evet ise belirtiniz……………… 

   

15) Herhangi bir besine karşı alerjiniz var mı?  

1.Hayır 2.Evet ise belirtiniz……………… 

 

16) Derslerde en çok sağlık şikayetiniz nedir? (tek şık işaretleyiniz) 

1.Hayır 3. Çarpıntı  5. Terleme 7. Baş dönmesi 9.Baş ağrısı 

2.Halsizlik 4. Huzursuzluk 6. Üşüme 8.Dikkat azalması  

10.Diğer (belirtiniz)................................................................................................................... 
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17) Şu anda  herhangi bir diyet  uyguluyorsanız niçin uyguluyorsunuz? 

1.Uygulamıyorum           3.Zayıflamak için  

2.Formumu korumak için   4. Hastalığımın  tedavisi için    

5. Diğer (belirtiniz)…………………………………………………………………………….. 

 

18)  Kullandığınız bu diyeti nereden temin ettiniz? 

1. Sağlık personelinden  2. Çevreden 3. Medyadan  4. Diğer (belirtiniz)............... 

 

19) Beslenme dersi aldınız mı?   

1. Hayır   2. Evet ise nereden……………………………………………………… 

 

20)Yazılı ve görsel basında çıkan beslenme ile ilgili haberlerin etkisinde 

kalıyorsanız en çok nereden etkileniyorsunuz? (tek şık işaretleyiniz) 

1. Etkilenmiyorum   2. Kitap      3. Dergi 4. Gazete 5. TV   6. İnternet  7. Diğer 

(belirtiniz)…………………………………………………………………………………… 

 

21) Çeşitli yazılı ve görsel basında çıkan besin reklamlarının beslenme düzeninize etki 

oluyor mu? 

1. Hiç etkilenmem (almam) 3. Bazı ürünlerden etkilenir alırım, bazı ürünlerden etkilenmem 

2. Etkilenirim ama almam 4. Etkilenir, alır, denerim 5. Diğer (belirtiniz)....................... 

 

22)Satın aldığınız ambalajlı ürünlerde etiket bilgisini okuyorsanız hangi bilgilere 

dikkat edersiniz? 

1.Bazen Okurum  4. Firma ismine    7.Üretim ve son kullanma tarihine  

2.Üretim tarihine  5.Katkı maddelerine    8. Besin değerine    

3. Okumam      6.Son kullanma tarihine  9. Hepsine 

10.Diğer(belirtiniz)……………………………………………………………………………  

 

 



 136

EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 
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II. BESLE�ME ALIŞKA�LIKLARI 

 

1. Günde kaç öğün yemek yersiniz? 

1.İki öğün  2.Üç öğün 3. Dört öğün    4.Diğer (belirtiniz)……… 

 

2. Ana öğün yemeklerinden atladığınız öğün var mı? 

      Evet  Hayır  Bazen 

 1. Sabah kahvaltısı   (    )  (    )  (    ) 

 2. Öğle yemeği   (    )  (    )  (    ) 

 3. Akşam yemeği   (    )  (    )  (    ) 

 

3. Eğer ana öğünlerden atladığınız varsa nedenini belirtiniz 

      Kahvaltı Öğle  Akşam 

1. Vaktim yok   (     )  (     )  (     ) 

2. Alışkanlığım yok   (     )  (     )  (     )  

3. İştahsızlıktan   (     )  (     )  (     ) 

4. Zayıflamak için   (     )  (     )  (     ) 

5. Okulda bulunduğum için  (     )  (     )  (     ) 

6. Diğer (belirtiniz)       …………      ………………        ………… 

 

       

  4.Okul saatlerinde dışarıdan yemek yiyorsanız yemek yediğiniz yerden  memnun 

kalmadığınız yönler nelerdir? (tek şık işaretleyiniz) 

1 Memnunum    2.Yiyecekler piyasaya göre pahalı     

3.Yiyecek çeşidi az  4.Yiyecekler temizlik şartlarına (hijyen, sanitasyon) uygun 

olarak hazırlanmıyor  5.  Diğer(belirtiniz)……………………………..…………. 
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5.Sık sık dışarıda yemek yiyorsanız yemek seçiminizde en çok neye dikkat 

edersiniz? (tek şık işaretleyiniz) 

1.Fiyatına  3. Bütçeme  5. Menüye       7. Özel yemeğine  

2.Kalitesine    4. Zevkime  6. Ortamın temizliğine  8. Hepsine 

9.Diğer(belirtiniz)………………….…………………………………………………… 

  

6. Hızlı hazır yiyecek (fast food) restoranlara kiminle/kimlerle gitmeyi tercih 

edersiniz? 

1. Yalnız 2. Arkadaşlarımla 3. Ailemle 4. Diğer(belirtiniz)………………… 

 

 7. Genellikle fast food restoranlara ne zaman gitmeyi tercih ediyorsunuz? 

1. Hafta içi    2.Hafta sonu      3. Hem hafta içi hem hafta sonu        

4. Diğer(belirtiniz)……………………………………………………………………….. 

 

8. “Light(düşük kalorili),diyabetik” ...adlandırılan hazır yiyeceklerden en çok 

hangisini tercih  edersiniz? 

 

K
u
ll
an

ır
 

K
u
ll
an

m
az

 

 

K
u
ll
an

ır
 

K
u
ll
an

m
az

 

1.Yağsız Süt   7.Diyet Hamur Tatlıları   

2.Az Yağlı Süt   8.Diyet Yaş Pasta   

3.Az Yağlı Yoğurt   9.Diyet Kola   

4.Az Yağlı Peynir   10.Kepekli Ekmek   

5.Diyabetik Çikolata   11.Az Kalorili Şeker   

6.Diyet Reçel      
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EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

 9. Aşağıdaki durumlarda beslenme davranışlarınız nasıl etkilenir?   

 Üzüntülü Sıkıntılı Sevinçli Heyecanlı Yorgun

Hiç yemek yemem      

Daha az yerim      

Daha Çok Yerim      

Değişiklik olmaz      

Diğer (açıklayınız)      

 

     10. Aşağıdaki yemek şekillerinden hangisini tercih edersiniz? 

1.Hızlı yemek  2. Yavaş yemek   3. Normal hızda yemek     

4. Diğer (belirtiniz)………………………………………………………………………… 

    

   11.Hangi tadı tercih edersiniz? 

1.Tuzlu   2. Acı   3. Ekşi   4. Tatlı 

 

    12. Ailenizde yemekler nasıl yenir? 

1.Tek kaptan  2. Ayrı  kaplarda 3.Bazen tek bazen ayrı kaplarda        

4. Diğer (belirtiniz)…………………………………………………………………………………………… 

 

    13.Yemeklerinizi nerede yersiniz? 

1. Mutfakta          2. Salonda  3. Oturma odasında     

4. Diğer (belirtiniz)…………………………………………………………………………………… 

    

   14.Yemek servisi nereye hazırlanır? 

1. Yer sofrasına      2. Yemek masasına   3. Bazen yer sofrasına bazen yemek masasına  4. Diğer 

(belirtiniz)……… 
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EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

III. BESİ� TERCİHLERİ 

 

1.  Hızlı hazır yiyecek (fast food) tüketiyorsanız niçin tercih ediyorsunuz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1.Servisi hızlı   (    )  4.Menüler çeşitli     (    ) 7. Okuluma yakın (    ) 

2.Fiyatları uygun (    )  5.Reklamların etkisi(    ) 8. Besin değeri yüksek (    ) 

3.Doyurucu    (     )  6. Lezzetli       (     ) 9.Diğer(belirtiniz)………………. 

                 

2. Aşağıdaki fast food servisi yapan restoranlardan en çok hangisini tercih 

edersiniz? 

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1.Hamburger restoranı    (    ) 4. Pide restoranı (    ) 7.Kebapçı-Köfteci restoranı (    ) 

2. Pizza restoranı    (    ) 5. Lahmacun restoranı(    )8. Diğer(belirtiniz)…………….. 

3.Tavuk ürünleri restoranı(    ) 6.Sandviç restoranı     (    ) 

 

3. Bu restoranları tercih etmenizdeki etmenleri işaretleyiniz  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Sevdiğim için  (    ) 4. Fiyatları uygun(    ) 7. Diğer yemeklerden sıkıldım  (    ) 

2. Lezzetli olması(    ) 5. Menüleri çeşitli(    ) 8.Alışveriş yerlerine yakın  (    ) 

3. Alışkanlık    (    ) 6. Hızlı olması    (    ) 9. Diğer(belirtiniz)……………….……………… 

 

4. Fast Food restorantlara gittiğinizde aşağıdaki yiyeceklerden  en çok hangisini 

tercih edersiniz?     (En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız)  

1. Hamburger  (    ) 8. Tavuk burger  (    )  15. Salata Bar (    )  

2. Bigburger  (    ) 9. Sosisli Sandviç (    )  16. Kebaplar (    )  

3. Soğuk Sandviç (    ) 10. Donut  (    )  17. Lahmacun (    )  

4. Paylar               (    ) 11. Tavuk döner (    )  18. Pizza (    )  

5. Et döner    (    ) 12. Patates Kızartması   (    )  19. Nugget (    )  

6. Izgara et-köfte (    ) 13. Big Mac   (    )  20. Kumpir (    )   

7. Cheese burger (     )  14. Balık Fileto  (    )  21. Pideler         (    ) 

22.Diğer(belirtiniz)…………………………………………………………………………….. 



 140

EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

  5.  Aşağıdaki içeceklerden en çok hangisini tercih edersiniz? 

      (En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Kolalı İçecekler     (    )     5. Renkli Meşrubatlar (    ) 9.Ice Tea     (    )   12.Soda (    ) 

2. Tropikal İçecekler (    )      6. Hazır Meyve Suları (    ) 10.Ayran     (    )   13.Nescafe (    ) 

3. Sade Gazozlar        (    )     7.Sıcak Çikolata  (    ) 11.Turşu Suları (    )   14.Süt (    ) 

4.Sütlü Kakaolu İçe.  (    )     8. Taze Meyve Suları (    ) 15. Diğer (belirtiniz)……………… 

    

6. Geleneksel mutfağımızda bulunan yemeklerden sıklıkla tercih ettiğiniz hangileridir? 

     (En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Su böreği (    )  5. Erişte makarnası (    ) 8. İçli köfte  (    )  

2. Gözleme (    )  6. Kadayıf      (    ) 9. Aşure  (    ) 

3. Çiğ köfte (    )  7. Tarhana çorbası (    )  10.Zeytinyağlı sarmalar (    ) 

4. Mantı (    )  11. Kısır  (    ) 12. Diğer(belirtiniz)………… 

 

 7. Geleneksel mutfağınızda bulunan tatlılardan sıklıkla tercih ettiğiniz hangileridir? 

      (En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Baklava (    ) 4. Revani (    ) 7. Tulumba (    ) 10. Yaş pasta (    ) 

2. Kadayıf (    ) 5. Sütlaç (    ) 8. Keşkül (    ) 11. Diğer (belirtiniz)… 

3. Şöbiyet (    ) 6. Kazandibi (    ) 9. Şekerpare (    ) ………………………. 

 

8. Ayak üstü-seyyar yiyecek satan ürünlerden en çok hangisini tercih edersiniz? 

 (En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1.Balık ekmek (    ) 4. Kumpir (    ) 7. Saç kavurma (    ) 10.Mantı (    )  

2. Kokoreç (    ) 5. Gözleme (    ) 8. Simit-poğaça (    ) 11.İçli köfte (    ) 

3. Midye tava (    ) 6. Ciğer ekmek (    ) 9. Köfte ekmek (    ) 12.Midye dolma(    )  

13. Diğer (belirtiniz) …………………………………………………………………………….. 

 

9.En çok hangi eti tüketmeyi tercih dersiniz? 

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Hiç sevmem     (   )          2.Tavuk eti     (    )     3.Balık eti (    )       4.Kırmızı et (    )       

5. Hindi eti      (    )       6. Diğer deniz ürünleri(midye, karides….)    7. Diğer (belirtiniz)……… 
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EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

10.Eti en çok hangi şekilde tüketmeyi tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Izgara  (    )         3. Köfte (    )       5. Haşlama şeklinde (    ) 7. Yemek   (    ) 

2. Döner (    )    4. Füme (    ) 6. Sucuk-salam-sosis  (    )      8. Diğer 

(belirtiniz)………. 

 

11. Aşağıdaki kurubaklagil yemeklerinden en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Hiç yemem  (    )      3.Kurufasülye-etli  (    )    5.Börülce   (    )     7.Barbunya-zeytinyağlı(   ) 

2.Nohut-etli (    )     4.Mercimek-etli     (    )    6.Pilakiler  (    )      8.Diğer(belirtiniz)……………… 

 

12.Aşağıdaki pilav/makarna çeşitlerinden en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

1. Hiç yemem  (    ) 3.Pirinç pilavı (    ) 5.Kuskus pilavı (    ) 7. Diğer(belirtiniz)…………… 

2.Bulgur pilavı (    ) 4.Erişte pilavı (    ) 6.Makarna (    ) 

 

13.Aşağıdaki sebze yemeklerinden en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

  1 Hiç yemem  (    ) 4. Semizotu yemeği   (    ) 5. Patlıcan yemeği     (    )  

  2.Kabak yemeği (    ) 5.Taze fasülye yemeği   (    ) 8.Lahana yemeği           (    )  

3.Ispanak yemeği  (    ) 6.Karnabahar yemeği  (    ) 9.Pırasa yemeği             (    ) 

10. Diğer(belirtiniz)………………………………………………………………………. 

 

14.Aşağıdaki meyvelerden  en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

  1. Hiç yemem (    ) 4.Üzüm (    ) 7.Portakal   (    )    10.Muz     (    ) 13.Karpuz   (    ) 

  2. Mandalina (    ) 5. Armut(    ) 8.Kivi      (    )     11.Kavun  (    ) 14.Vişne      (    ) 

  3. Şeftali (    ) 6. Elma (    ) 9.Erik      (    )     12.Kiraz    (    ) 15.Nar        (    )  

16.Çilek  (    )  17.Diğer(belirtiniz) ………………………………………………………. 
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EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

15..Aşağıdaki peynir çeşitlerinden  en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

  1. Hiç yemem     (    ) 3.Beyaz peynir   (    ) 5.Lor peyniri   (    ) 7.Çerkez peyniri (    )  

2.Krem peynir    (    ) 4.Kaşar peyniri   (    ) 6.Dil peyniri       (    ) 8. Tulum peyniri (    )  

9. Diğer(belirtiniz)……………………………………………………………………………… 

 

16.Aşağıdaki tatlılardan  en çok hangisini tercih edersiniz?  

(En çok tercih ettiğinizden başlayarak 1, 2, 3…diye numaralandırınız) 

  1.Hiç yemem (    ) 3.Bal        (    )  5.Marmelat     (    )   

2.Reçel  (    )        4.Pekmez   (    )  6. Diğer(belirtiniz)…………………… 
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EK: 1   İzmit’te Lise Öğrencilerinin Besin Tercihleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri 

Üzerinde Bir Araştırma (devamı) 

 

 

IV.BESLE�ME BİLGİ SORULARI 

 

1) Proteinin yapı taşı olan öge aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bilgisi yok    b) Amino asit        c) Stearik asit     d) Nükleik asit       e) Folik asit 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşam için gerekli olan azotu bulundurur 

a) Bilgisi yok    b) Karbonhidrat     c) Yağ     d) Vitamin  e) Protein  

 

3) Aşağıdakilerden hangisi saf karbonhidrattır? 

  a) Bilgisi yok    b) Jelatin           c) Pirinç unu    d) Nişasta  e) Buğday unu 

  

4) Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitamin grubundandır? 

  a) Bilgisi yok     b) D vitamini         c) A vitamini    d) E vitamini  e) C vitamini 

  

5) Aşağıdakilerden hangisinde en çok A vitamini bulunur? (100 gr’ da) 

  a) Bilgisi yok     b) Patates            c) Süt     d) Zeytinyağı   e) Havuç 

  

6) Aşağıdakilerden hangisi Kalsiyum (Ca) açısından zengindir? 

  a) Bilgisi yok     b) Peynir            c) Ekmek    d) Koyun eti    e) Tereyağı 

  

7) Aşağıdakilerden hangisi en çok kalori içeren besin ögesidir? ( 100 gr’ da) 

  a) Bilgisi yok     b) Protein             c) Vitamin     d) Yağ            e)Karbonhidrat 

  

8) Aşağıdakilerden hangisinde en çok protein bulunur? (100 gr’ da) 

  a) Bilgisi yok     b) Yoğurt  c) Patates     d) Peynir  e) Ekmek 

 

9) Aşağıdakilerden hangisinde en çok demir bulunur? (100 gr’ da) 

  a) Bilgisi yok      b) Fındık  c) Bal       d) Pirinç  e) Pekmez 
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  10) Aşağıdakilerden hangisinde en çok D vitamini bulunur? (100 gr’ da) 

a) Bilgisi yok      b) Süt  c) Peynir            d) Balık yağı e) Kırmızı et 

  

11) Aşağıdakilerden hangisinde en çok posa bulunur? (100 gr’ da) 

  a) Bilgisi yok      b) Portakal suyu c) Kurufasülye   d) Pekmez  e) Elma 

  

12) Aşağıdaki yağlardan  hangisi doymamış yağ olarak anılan yağdır? 

  a) Bilgisi yok      b) Ayçiçek yağı  c) Margarin    d) Tereyağ            e) Kuyruk yağı 

 

13) Günlük enerji ihtiyacınız ne kadar (kalori) olmalıdır? 

a) Bilgisi yok      b) 1300- 1600 kkal     c) 3000-4000 kkal    

d) 800-1200 kkal   e) 1800-2500 kkal 

 

14) Kemik ve dişlerin oluşumunda en çok hangi mineral grubu görev yapar? 

  a) Bilgisi yok  b) Magnezyum-krom   c) Kalsiyum-fosfor  

d) Selenyum-demir e) Fosfor-demir 

  

15) Vücutta iyot eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülür? 

a) Bilgisi yok  b) Guatr     c) Kemik erimesi      d) Kansızlık         e) Diş çürümesi 

  

16) Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi yüksek tansiyon (hipertansiyon) ‘da 

yasaklanır? 

  a) Bilgisi yok  b) Salamura yiyecekler  c) Yoğurt  

d) Reçel  e) Kurubaklagiller 

 

17) Kan kolesterolü yüksek bir kişiye aşağıdakilerden hangisi önerilmez? 

  a) Bilgisi yok  b) Karaciğer      c) Mercimek d) Mantar e) Balık 

 

18) Yetersizliğinde göz rahatsızlıkları oluşturan vitamin aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  a) Bilgisi yok  b) Niasin      c) B2 vitamini d) A vitamini e) Folik asit 
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19) Kilo vermenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

  a) Bilgisi yok   b)Bol bol greyfurt suyu içmek    

  c) Kahvaltı yapmamak     d) Tatlıları diyetten çıkartmak           

e)Fiziksel aktiviteyi arttırmak ve yiyecek alımını azaltmak 

 

20) İnsan vücudunun mutlaka alması gereken yağ aşağıdakilerden hangisidir? 

  a) Bilgisi yok     b) Bitkisel sıvı yağ      c) Hayvansal yağ     d) Tereyağı     e) Margarin 

 

21) Kendi beslenme bilginizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

  1. İyi   2. Orta   3. yetersiz 
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