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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

İşçilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutum ve Alışkanlıkları 

 
Eda Tangut 

 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ev Ekonomisi Anabilim Dalı 
 

Danışman: Doç. Dr. F. Pınar Çakıroğlu 

 

Bu çalışmada, işçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını ve beslenme 
alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Araştırma kapsamına Bursa ilinde mevcut tekstil fabrikalarından seçilen 3 fabrikada 
çalışan 150 kadın, 150 erkek olmak üzere toplam 300 işçi alınmıştır. Deneklerin 
belirlenmesinde rasgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırma verilerinin 
toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmaya alınan işçilerin sosyo-
demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, BKI’leri ve sağlıklı  beslenmeye yönelik 
tutumları belirlenmiştir. Veriler, SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiş  ve khi-
kare önemlilik testi, independent samples test, one-way ANOVA analizi ve scheffe test 
kullanılmıştır.  
 
Elde edilen sonuçlara göre araştırma kapsamına alınan işçilerin en yüksek oranda 21-31 
yaş grubunda (%  49.3) olduğu, çoğunluğunun  lise mezunu (%  44.3) ve evli (%  65.3) 
olduğu saptanmıştır. İşçilerin %  45.3’ü çalıştıkları işi stresli bulmaktadır. İşçiler gelir 
kaynaklarına göre değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğunun sadece kendi maaşlarıyla 
geçinip (%  81.7), %  41.7’sinin gelirinin ¼ ‘ünü beslenmeye ayırdığı saptanmıştır. 
İşçilerin %  89.0’unun herhangi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte, erkek işçilerin %  
62’si sigara, %  46’sı alkol kullanmaktadır. Beslenme alışkanlıklarına göre 
değerlendirildiğinde işçilerin %  73.7’sinin yemeklerini masada, %  93.7’sinin ayrı 
kaplardan yedikleri, %  84.7’sinin günde 3 öğün yediği, en fazla atlanan öğünün sabah 
kahvaltısı olduğu ve yemek yeme hızlarının normal olduğu belirlenmiştir. Besin tüketim 
sıklıklarına göre değerlendirildiğinde, hergün et-yumurta-kuru baklagil ve yağlı 
tohumlardan en çok yumurtanın, süt ve süt ürünlerinden tam yağlı beyaz peynirin, 
ekmek ve tahıl grubundan beyaz ekmeğin, taze sebze ve meyvelerden yeşil yapraklı 
sebzelerin, yağ ve şekerlerden reçel, sıvıyağ ve zeytinin, içeceklerden ise en çok çayın 
tüketildiği saptanmıştır. İşçiler, BKI lerine göre değerlendirildiğinde, %  56.0’sının 
normal ağırlıkta, %  29.0’unun hafif şişman, %  1.7’sinin şişman, %  13.3’ünün zayıf 
olduğu bulunmuştur.  Beslenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi sonucunda ise 
işçilerin en fazla 148 puan alabildikleri, hiçbir işçinin en fazla puan olan 165 puanı 
alamadığı belirlenmiştir.  
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ABSTRACT 

Master Thesis 

Habits and Attitudes of Blue Collar Workers Toward Healthy Nutrition 

 
Eda Tangut 

 
Ankara University Institute of Science 

Department of  Home Economics 
 

Supervisor: Assoc.  Prof. F. Pınar Çakıroğlu 

 

This study is aimed at determining the behaviors in terms of healthy nutrition and 
nutritional habits of employees. 
 
300 employees in toplam, 150 of which are women and 150 of which are men who 
work in textile factories in Bursa province were included in the content of the study. 
Randomized sampling was used in subjects’ selection process and questionnaire 
technique was applied for the collection of the research data. The socio-demographic 
characteristics, nutritional habits, BKI values and behaviors in terms of healthy nutrition 
of the employees who were included in the study were taken into consideration. The 
data were evaluated according to SPSS 11.0 package software and also chi square test, 
independent samples test, one-way ANOVA analysis and sheffe test were used. 
 
According to the obtained results, it was detected that the majority (49.3%  ) of the 
employees were in the 21-31 age range, were graduates of high school (44.3) and were 
married (65.3%  ). 45.3%   of the employees find their jobs stressful. When the 
employees were evaluated according to their income sources, it was seen that a great 
majority (81.7%  ) of them got on by only their own salaries and 41.7%   of them spared 
¼ of their incomes for nutrition. While 89.0%   of the employees have no health 
problems, 62%   of male employees smoke and 46%   of them consume alcohol. When 
examined according to nutritional habits, 73.7%   of the employees were found to eat at 
table, 93.7%   of them to eat from different plates, 84.7%   to eat 3 meals in a day and it 
was seen that it is the breakfast that they skip most and their eating speed was observed 
as normal. When examined according to their food consumption frequency, they were 
observed to consume every day mostly eggs from the egg-legumes-oilseed family, 
whole white cheese from milk and dairy products, white bread from the bread and 
grains family, green-leaved vegetables from the fresh vegetables and fruit, jam, oil and 
olives from oil and sugar and mostly tea from beverages. When examined according to 
their BKI values, 56.0%   of the employees were of normal weight, 29.0%   were a bit 
fat, 1.7%   were fat and 13.3%   were thin. As a result of the examination of employees’ 
nutritional behaviors, employees were able to gain 148 points at most and none of them 
were reported to gain 165 points which is the highest. 
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1. GİRİŞ 
 
İşçilerin genel sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin başında beslenme gelir. 

Beslenme, büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için 

besinlerin vücuda alıp kullanılmasıdır. İşçiler, toplumdaki risk altındaki  grup içerisinde 

olduklarından beslenmelerine ayrı bir özen gösterilmesi  gerekmektedir(Bilici 2006). 

 

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her 

birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumuna yeterli 

ve dengeli beslenme denilmektedir. Bu besin öğelerinin vücudun ihtiyaç duyduğu 

miktarın altında alınması durumu ise yetersiz beslenme olarak tanımlanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle kırsal kesimde yaşayanlarda besin öğesi ve 

yetersizliğine bağlı birçok hastalık devam ederken, kronik hastalıklar da gelişmekte olan 

ülkelerin en belirgin sağlık problemi olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin %   

79’ undan kronik hastalıklar sorumlu tutulmaktadır. Endüstrileşmiş ve gelişmiş ülkelerde 

ise daha çok beslenmeye bağlı kronik hastalıklar görülmektedir(Kumartaşlı 2006). 

 

Çağımızda ülkeler hızlı sanayileşme ile kalkınmaya çalışmaktadırlar. Bir ülkenin 

ekonomik ve sosyal açıdan istenen uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için insanı tüm yaşam 

boyunca yeterli ve dengeli beslemek gerekmektedir. İnsan sağlığı ve üretkenliği 

beslenme ile yakından ilgilidir. Özellikle çalışanların beslenmesi, onların verimliliğinde 

önemli rol oynamaktadır. Beslenme yetersizliğinin neden olduğu huzursuzluklar çoğu 

kez şekil değiştirmiş olarak ortaya çıktığından, genellikle ne işçi ne de işveren olayların 

altındaki gerçek nedenin beslenme yetersizliği olabileceğini düşünmemektedirler 

(Türkmen 1996). 

 

Toplumda genelde yetersiz ya da dengesiz beslenmenin varlığı ile işçinin gelirinin sabit 

ve düşük oluşu toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen yemeklerin, besin öğelerince 

yeterli, dengeli ve ucuz olmasını gerektirmektedir. Türkiye’de çalışan dar gelirli kişilerin 

günlük besin ihtiyaçlarının yarısının öğle yemeğinden sağlandığı düşünülürse, 

kurumlarca gerçekleştirilen toplu beslenmenin önemi daha iyi 

anlaşılacaktır(Samsatlıoğlu 2004). 
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Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. Yetersiz, 

dengesiz ya da aşırı beslenen kişinin bedensel ve düşünsel yapısı yeterince gelişmez. Kişi 

yeteneksiz, sağlıksız ve güçsüz olur. İşin gerektirdiği enerji karşılığı besinler alınmadığı 

zaman, üretim için gerekli fiziksel güç azalır ve üretim düzeyi düşer. Ayrıca yetersiz 

beslenme sonucunda enerji yanında protein, vitaminler ve minerallerin yetersiz alınması 

vücut direncini azaltarak işçinin daha sık hastalanmasına, hastalığın ağır seyrederek 

öldürücü komplikasyonların gelişmesine ve işçinin işe devamsızlık oranında yükselmeye 

sebep olmaktadır. Ayrıca enerji ve besin öğeleri yetersizliği kişinin ilgi ve dikkatini 

olumsuz yönde etkilediğinden kişileri eğitmek güçleşir ve iş kazaları artar.  

 

Araştırmalara göre, kötü beslenen işçide fiziksel gücün azalması, zihinsel yeteneklerde 

zayıflama, iş ve insan ilişkilerinde bozulma, işe devamsızlık gibi nedenler, iş ve işgücü 

kaybına yol açar. Sonuçta üretimin düşmesine neden olarak, hem işçinin hem de genel 

olarak toplumun, ekonomik yönden gelişmesini yavaşlatır ve zayıflatır(Canbolat 1990, 

Saltık 1995, Tanır vd. 2001).  

 

Her yaş ve durumdaki bireyler gibi işçilerin de, iyi beslenmesi, hem kendi sağlıkları için, 

hem de güçlü bir toplum oluşması, sağlık ve yaşam düzeyinin yükselmesi açısından 

önem taşımaktadır(Canbolat 1990). İşçilerin iyi bir şekilde organize edilmesi ve işçilere 

işlerinin öneminin anlatılması, öğretilmesi, kontrolün iyi bir şekilde yapılması, işte 

verimlilik, dolayısıyla huzur sağlar. İşte huzurun olmaması ve verimin düştüğü hallerde, 

yönetici bunun nedenlerini araştırmalı ve giderme yoluna gitmelidir(Bingöl 1989). 

 

İşçilerin beslenmesi, iki yönden düşünülmelidir: 

 

a) İşyerinde işçinin beslenmesi 

 

Beslenme alışkanlıklarımız dikkate alınarak günlük besin gereksinimi belirli miktarlarda 

üç öğün arasına bölünerek işyerinde bir öğüne düşen besinlerin karşılanmasına önem 

verilmelidir. İşçiye öğle yemeği sağlandığında bu yemeğin günlük besin 

gereksinimlerinin yarısını karşılar nitelikte olması gerekir.buna göre ağır işte, örneğin 

madende çalışan yetişkin bir erkek işçiye verilecek öğle yemeği 2200 kalori, 40 gr 
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protein, 250 mg kalsiyum, 5 mg demir, 2500 I.U vitamin A, 0.8 mg. Tiamin, 1.3 mg. 

Riboflavin, 13 mg. Niasin ve 25 mg. C vitamini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Ağır işte 

çalışanların diyetinde miktar yönünden az fakat enerji değeri yüksek besinlerle artan 

enerji gereksinimi karşılanabilir.Örneğin, tahin-pekmez ve tahin helvası, enerji değeri 

yüksek olan ve aynı zamanda protein sağlayan tatlılardandır ve işçilerin beslenmesinde 

yer almalıdır. İş yerlerindeki beslenme işlemlerinde beslenme ilkelerine, temizlik ve 

sağlık kurallarına uyulması zorunludur.Uluslararası işçi örgütü İLO endüstri 

kuruluşlarındaki beslenme servislerinin hekimler ve hekimlere yardımcı diyetisyenler 

gibi görevlilerin sorumluluğu altında işletmesini zorunlu görmektedir. 

 

İşverenin işçilere yemek temin etmediği ve işçinin yemek vakti eve gidemediği 

durumlarda işçinin beslenmesi için çareler düşünülmelidir.Bu husus iki şekilde ele 

alınabilir: 

 

1.İşçi evinden yemek getiriyorsa bu yemeği rahatça yiyebileceği bir yer temin 

edilmelidir.Çoğu zaman işçinin evinden getirdiği yemek yetersizdir.İşçilerin ne 

yedikleri incelenerek gerekirse bir ekleme yapılması iş veriminin artması bakımından 

önemlidir. 

2.İşçi evinden yemek getirmediği takdirde ucuz fakat beslenme değeri yüksek 

yemeklerden yemesi için kantin veya kafeteryalar hizmet vermelidir.Bu gibi yerler fazla 

kar gözetmeden kurum beslenme servisi yönetimi ilkelerine göre işletilirse işçiler 

nisbeten az para ile yeterli ve dengeli beslenme olanağı bulabilirler. 

 

Gerek işveren, gerekse işçiler tarafından işletilsin,kurum beslenme servislerinin 

işleyişinde, yemeklerin planlanmasından satın alınmasına kadar olan süreçlerin belirli 

yöntemlerle yapılması zorunludur.Yemek planlanırken işçilerin fizyolojik durumu, 

çalışma şekilleri ve beslenme alışkanlıkları ile işyerinin sağladığı yemek hazırlanma ve 

yenmesi ile ilgili yer, araç gereç ve personel olanakları dikkate alınır.Olanaklar 

içerisinde mevsimlik ve iyi kalitede besinler satın alınarak bunların ziyan olmadan, 

besin değerlerini azaltmadan ve sağlığa uygun olarak hazırlanıp servis edilmesi 

sağlanır(Baysal 2004) 
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Buna göre işçilerin işyerinde beslenmesiyle ilgili genel ilkeleri şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

• Toplu beslenme yapılan grubun fizyolojik durumu, ve çalışma şekli göz önünde 

bulundurularak verilen yemeklerin kalori ve besin öğeleri bakımından yeterli ve 

dengeli olmasının sağlanmalıdır. 

• Bu grubun enerji ihtiyacını karşılamak için verilen yiyecekler çok fazla ise bu 

yiyeceklerin bir kısmının ara öğün şeklinde verilmelidir. 

• Mönülerin tanzim edilmesinde grubun yeme adetleri ve mevsimlerin göz önüne 

alınmalıdır. 

• Yiyeceklerin sağlık ve temizlik koşullarına uygun olarak ve besin değerlerini 

kaybetmeden hazırlanması, pişirilmesi ve servisi sağlanmalıdır.(Yükseler 1989) 

 

 

Bu çalışma, tekstil fabrikalarında çalışan işçilerin, genel beslenme alışkanlıkları, sağlıklı 

beslenmeye yönelik tutumları ile, günlük besin tüketim sıklıklarını  saptamak ve ülkemiz 

koşullarına uygunluğunu belirlemek, bu konuda benzer özellikteki işlerde çalışanların 

işyeri ve iş dışında yeterli ve dengeli beslenmeleri ile ilgili öneriler getirerek ileride 

yapılacak diğer çalışmalara örnek oluşturmak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 
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2.KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Dünya Bankasının (1973) Miller başkanlığında yürüttüğü bir çalışmada Endonezyalı 

571 inşaat işçisinin beslenme ve sağlık durumları araştırılmış, antropometrik ölçümleri 

alınmıştır. Sonuçta Rentang’dan katılan 129 işçinin %  43.4’ünde, Saladarma’dan 

katılan 124 işçinin %  38.8’inde, Halim’den katılan 305 işçinin %  34.4’ünde beslenme 

durumunun yetersiz olduğu saptanmış, mönülerin monoton ve besleyici yönünün zayıf 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Güneyli (1973), Mamak Gaz Maske fabrikası işçilerinin beslenme durumu, bunun 

sağlık ve işe devam etkisini araştırdığı çalışmasında;  işçilerin beslenme durumları, 

yaptıkları işe göre enerji harcamaları, bir senelik sağlık ve devamsızlık durumları ile 

nedenleri, beslenme durumu ile sağlık ve devamsızlık arasındaki ilişkiler, kurum 

beslenme servisinin işleyişi ve beslenme durumunu etkileyen etmenleri araştırmıştır. 

Araştırıcı ayrıca aileye gelir sağladığı ve aile reisi olduğu için, örneklemdeki erkek 

işçilerin evlerine de giderek aile besin tüketimini saptamış ve gerek fabrikada gerekse 

işçi ailelerinde yetersiz ve dengesiz beslenme ve buna bağlı sorunların varlığını ortaya 

koymuştur. İşçilerin evlerindeki beslenme düzeyine; gelir, ev kadınlarının bilgi düzeyi, 

aile kalabalıklığı ve çevre koşulları gibi hususların etki ettiği saptanmıştır. Ailelerin %   

37 sinde kişi başına düşen gelirin büyük kısmı sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle 

beslenme dışındaki konular için harcanmaktadır. Araştırma kapsamına alınan işçilerde 

okuma yazma bilenlerin oranı çok yüksek olduğu halde ailelerdeki kadınların %   43.8’i 

okuma yazma bilmemektedir. İşçilerin sağlık durumları incelendiğinde ise en belirgin 

şikayetlerin sindirim sistemi bozuklukları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve iş 

kazaları olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları gerek fabrikada,  gerekse işçi 

ailelerinde yetersiz ve dengesiz beslenme ve buna bağlı sorunların varlığını ortaya 

koymuştur. 
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Tülay (1979), Çukurova yöresinde Adana iline bağlı Ceyhan ve Karataş köylerinde 

pamuk toplayan 200 işçi ailesinin beslenme durumunu saptamak amacıyla yaptığı 

araştırmada ailelerin %   40’ının enerjiyi yetersiz tükettiğini bulmuştur. İşçilerin 

beslenme düzeyinin düşüklüğünün gelir, ailedeki birey sayısı, annelerin eğitim düzeyi 

ve çevre koşullarından ileri geldiği açıklanmıştır. 

 

Yücecan (1979), Ankara ve çevresindeki 2 inşaat yerinde çalışan 311 inşaat işçisinin 

enerji harcamaları, besin tüketim düzeyleri, sağlık sorunları ve sosyo-ekonomik 

sorunlarını inceleyerek yaptığı çalışmasında araştırma kapsamına giren işçilerin 

çoğunluğunun köy kökenli olduğunu saptamıştır. İşçilerin beslenme durumları 

incelendiğinde, genellikle tahıla dayalı beslendikleri, diyetlerindeki az miktardaki 

hayvansal proteinin büyük çoğunlukla yumurta, yoğurt ve peynirden geldiği 

bulunmuştur. İşçilerin kalori ve besin öğelerini sağladıkları yiyeceklerin başında 

tahıllardan ekmek, makarna, bulgur; süt grubundan yoğurt; sebzelerden domates, 

patlıcan, yeşil biber ve patates; yağlardan yemeklik margarin; tatlılardan şeker 

gelmektedir. Araştırmada işçilerin yaş ortalaması 23.64 +  0.50 yıl, ağırlık ortalaması 

60.20 + 0.45 kg, boy ortalaması ise 167.28 +  1.62 cm  olarak bulunmuştur. Araştırıcıya 

göre, beslenme durumu ile ilgili etmenlerin araştırılmasından elde edilen bulgular ortaya 

çıkan beslenme sorunlarının, işçilerin öğrenim düzeylerinin yetersizliği, beslenme 

konusunda gerekli bilgilerinin olmayışı, beslenme alışkanlıkları, sosyo-ekonomik 

yapılarının özellikleri gibi etmenlerden ileri geldiğini göstermektedir. 

 

Topuzoğlu ve arkadaşları (1980), kömür madeni işçilerinin sağlık ve beslenme 

durumlarını saptamak amacıyla yaptıkları araştırmada, işçilerin yemek yeme 

durumlarını mutfakta incelemişlerdir. Onüç gün süreyle besin tüketim durumlarını 

saptamış ve yeraltına inen işçilere verilen kumanyanın dağıtım ve tüketim durumunu 

gözlemiştir. Araştırma sonucunda sabah tek kap çorba, öğle- akşam 3’er kap olarak 

servis yapılan yemeklerin içine konulan yiyecek maddeleri, pişen yemeklerin kazan 

artıkları, servis yapılan porsiyon artığı dikkate alınarak bu yemeklerin işçilere sağladığı 

enerji düzeyi saptanmıştır. Sonuçta işçiler arasında enerji yetersizliği görülmediği, A 

vitamini ve riboflavini günlük gereksinimlerin altında aldıkları ve gözlem sonucu %   12 

oranında atık olduğu saptanmıştır. 
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Arslan (1982), çalışan kadınların enerji gereksinmelerinin değerlendirilmesi üzerine 

yaptığı araştırmada, kadınların beslenme alışkanlıklarının orta ve iyi düzeyde olduğunu, 

ağırlık durumunun genel beslenme alışkanlığından çok öğün atlama durumu ile ilişkili 

olduğunu, kadınların %   24.4’ünün sabah, %   7.3’ünün öğle ve %   0.8’inin akşam 

yemeği yemediklerini, fiziksel aktivite türü ile kadınların ağırlık durumları arasındaki 

ilişkinin önemli olduğunu saptamıştır. 

 

Güneyli ve Özarslan (1983), Antalya Sanayi Bölgesinde çalışan 12-18 yaş grubundaki 

100.0 çocuk işçinin enerji harcamaları, besin tüketim düzeyleri, beslenme ve sağlık 

sorunları, boy ve ağırlık ölçüleri ile hemoglobin düzeylerini inceledikleri araştırmada, 

genç işçilerin beslenmelerinin tahıla dayalı olduğunu, harcadıkları enerjiden daha düşük 

düzeyde enerji aldıklarını saptamışlardır. Bunun yanında hayvansal protein, yağ, 

kalsiyum, A vitamini, riboflavin, niasin ve C vitamininin de işçilerin  büyük çoğunluğu 

tarafından yetersiz düzeyde tüketildiği ortaya çıkmıştır. 

 

İpek ve Arslan (1986), 250 kömür madeni işçisinin beslenme durumlarını saptamak 

amacıyla yaptıkları çalışmada, işçilerin günlük enerji tüketimleriyle fiziksel aktiviteleri 

ve harcadıkları enerji arasında denge olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre işçilerin %   

55.0’sının normal ağırlıkta olduklarını bulmuşlardır. İşçilerin diyetinin tahıla dayalı 

olması nedeniyle, tüketilen proteinin kalitesinin düşük olduğunu ve %   39.6’sının 

gereksinmenin altında protein tükettiklerini saptamışlardır. Beslenme durumundaki bu 

aksaklığın işçilerin %   70.4’ünün çalışma saati içindeki öğünlerini evlerinden 

getirdikleri yiyeceklerle geçiştirmelerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu 

çalışmada işyerinde beslenme konusunda ilgili yasalar hazırlanırken işçilerin 

beslenmelerini yeterli bir şekilde karşılayacak hükümler konulmasını önermişlerdir. 

 

Şahin (1989), Ankara- İstanbul illerinde ayakkabı imal eden fabrikalarda ve Ankara’da 

bulunan küçük bir imalathanede çalışan işçilerin beslenme ve sağlık durumları üzerine 

yaptığı bir çalışmada toplam 150 işçiyi incelemiş ve 3 günlük besin tüketimi almıştır. 

Günde ortalama 3170 +  380 kalori harcaması olan işçilerin 2248 +  380 kalori ve 51.2 

g Protein alımı beraberinde A vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum ve demir 
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yetersizliğini ortaya çıkarmıştır.araştırma sonuçlarına göre, tüketilen yiyeceklerin 

başında tahıllardan ekmek, süt ürünlerinden süt ve yoğurt, sebzelerden taze fasulye, 

patlıcan, patates, domates, meyvelerden kayısı, karpuz, üzüm, şekerli besinlerden 

şekerin geldiğini tespit edilmiş, et tüketiminin kişi başına 49 g yumurta tüketiminin 30.6 

g olduğu saptanmıştır. Araştırıcı, işçilerin beslenme sorunlarının nedenlerinin gelir 

düzeyinin düşüklüğüne, beslenme konusunda ne kendilerinin ne de eşlerinin bilgilerinin 

olmamasına, ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu tespit etmiştir. 

 

Yazıcı (1992), bir inşaat firmasında çalışan 150 erkek işçinin beslenme durumlarını 

saptamak amacıyla yaptığı çalışmasında işçilerin %   76.0’sının yaptıkları işe göre 

tükettikleri enerji miktarının yetersiz bulunduğunu saptamıştır. Buna karşılık toplam 

protein tüketiminin kalsiyum, demir ve C vitamininin yeterli düzeylerde alındığını 

saptanmıştır. 

 

Türkmen (1996), Ostim Çıraklık Eğitim Merkezinde 13-17 yaş grubu çırakların 

beslenme, büyüme ve gelişme düzeylerinin uluslar arası standartlarla karşılaştırılarak 

belirlenmesi, beslenme alışkanlıklarının araştırılması, işyerindeki yemek yeme 

koşullarının ortaya çıkartılması amacıyla yürüttüğü çalışmasında çırakların boy 

uzunluklarını, vücut ağırlıklarını ölçmüş, BKI’lerini hesaplamış, günlük harcadıkları 

enerjileri bulmuş, aldıkları toplam enerji ve besin öğelerini hesaplamıştır. Buna göre 

çırakların tamamı tükettiklerinden daha fazla enerji harcamaktadır. Araştırmaya katılan 

çırakların büyük oranı işyerindeki toplu beslenme olanaklarından faydalanmakta, yemek 

verilmeyen çıraklar ise yemeklerini genellikle lokantalarda yemektedir. Araştırma 

sonuçlarına göre çırakların geneli öğün atlamamakta olup, atlayanların en çok akşam 

öğününün atlandığı saptanmıştır. Ekonomik sebeplerle öğün atladığını belirten 

çırakların oranı az olmakla birlikte, sabah ve akşam öğünlerinde çok az yiyecek 

tükettikleri gözlenmiştir. Araştırmada, çırakların boy uzunlukları ve BKI’lerinin büyük 

oranla normal dağılım içinde bulundukları saptanmıştır. 

 

Povey et al. (1998), işçileri materyal olarak kullandıkları çalışmada sağlıklı ve sağlıksız 

yeme davranışlarını 39 cümle ile sorgulamışlardır. Sonuçta “sağlıklı yeme davranışı” 

olarak sebze meyve tüketmek ve dengeli beslenmek, “sağlıksız yeme davranışları” 
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olarak da şeker tüketmek, et yemek, fazla yağlı gıdalar ve atıştırmalık yiyecekler 

tüketmek ön plana çıkmıştır. 

 

Soydal (1998), Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yaptığı 

çalışmasında 3 öğün düzenli yemek yiyenlerin oranının %   68.3 olduğunu saptamıştır. 

Çalışanların %   21.2’sinin sabah kahvaltısı yapmadığı ve % 7.7’sinin öğle yemeği 

yemediği belirlenmiştir. BKI’lerine göre % 49.0’unun normal ağırlıkta olduğu, %   

48.1’inin arzu edilen kilonun üzerinde, %  2.9’unun kronik enerji yetmezliği durumunda 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırıcı, işverenlere, işçilere ve mümkünse ailelere etkin 

beslenme eğitimi verilmesinin, işçilerin günlük besin gereksinmelerini mümkün 

olduğunca 3 öğünde tüketmelerinin sağlanmasının ve diyetin demir yönünden 

zenginleştirilmesinin, çalışan kesimin yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak 

şekilde ekonomik olanakların düzeltilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.  

 

Judy et al. (2000), “Avustralya Doğal İşyeri Sağlık Projesi” adı altında yürüttükleri 

çalışmada çalışanların sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını, sağlık durumlarını ve 

sigara-alkol kullanımlarını araştırmışlardır. Araştırmanın örneğini erkek işçiler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, işçilerin %   73’ü evli , yaş ortalamalarının 

40  olduğu, %   12’sinin alkol kullandığı, %   26’sının sigara içtiği, %   74’ünün günde 

en iyi ihtimalle 1 defa meyve, %   26’sının sebze tükettiği bulunmuştur. 

 

Reime et al. (2000), Almanya’da yaptıkları bir çalışmada 1641 metal işçisinin sağlık 

durumlarını ve beslenme alışkanlıklarını araştırmışlardır. Araştırma 2 ayrı fabrikada 

yürütülmüş, ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın büyük çoğunluğunun erkek 

olduğu (%  86.3), yaş ortalamasının 41.0 olduğu, genel olarak kadın işçilerin erkek 

işçilerden daha genç ve eğitimli olduğu, erkeklerin % 73.3’ünün, kadınların %  

49.5’inin evli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; çoğu işçinin sağlıklı ve 

sağlıksız besinleri bir arada tükettikleri, iş konumunun, medeni durumun ve çocuk 

sayısının beslenmeyle ilişkili olmadığı saptanmıştır.  

 

Campbell et al. (2002), kadın sağlığı çalışmaları kapsamında 18 yaş üzeri 538 işçiyi 

çalışma kapsamına almışlardır. Çalışmada kadın işçilerin demografik özellikleri, 
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BKI’leri, sağlık davranışları, fiziksel aktiviteleri, sigara kullanmaları, kanser taramaları 

incelenmiştir. Sonuçta kadınların günlük 2.9 +  2.4 porsiyon sebze-meyve tükettikleri, 

18 aylık gözlem sonucunda alınan eğitimle günlük 0.7 porsiyon artış sağlandığı 

bulunmuştur. Yağ tüketimlerinin incelenmesinde ise kadınların günlük 51.0 g yağ 

tükettikleri, 18 ayın sonunda 3 g düşme sağlandığı belirlenmiştir. 

 

Constance (2003), sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları belirlemek amacıyla 25-45  

yaşları arasında bulunan 40 yetişkinle görüşme grubu oluşturmuştur. Sonuç olarak 

“mevcut kiloyu korumanın, sürdürmenin” ve “fiziksel aktivite ile birlikte dengeli 

beslenmenin önemi” görüşlerinin ortaya çıktığını bulmuştur. 

 

Köse (2004), tersane işçilerinin enerji harcamalarını, beslenme durumlarını ve 

alışkanlıklarını ortaya koymak; sorunları ve nedenlerini saptamak amacıyla yaptığı 

çalışmada, İstanbul’daki bir tersanede çalışan 70 işçiyi araştırma kapsamına almıştır. Bu 

işçilerin genel beslenme alışkanlıklarını, antropometrik ölçümlerini, bir günlük besin 

tüketimlerini ve enerji harcamalarını incelemiş, beslenme durumları ile 

ilişkilendirmiştir. İşçilerin ortalama olarak 1 gün boyunca enerji harcamaları, 3377.9 +  

346.8 kkal, tükettikleri enerji, 2977.3 +   513.2 kkal olarak bulunmuştur. İşçilerin 

işyerinde beslenme durumları incelendiğinde, işçilere verilen beslenme hizmetlerinin 

yetersiz olduğu da saptanmıştır.  

 

Samsatlıoğlu (2004), Ankara Tarım İl Müdürlüğünde yaptığı çalışmasında öğle 

yemeklerini evden getirip, işyerinde yeme uygulamaları ve bununla ilişkili faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla 162 kadın ve 81 erkek toplam 243 kişiyi materyal olarak 

kullanmıştır. Araştırmada çalışanlara uygulanan anketle haftalık besin tüketim sıklıkları 

ve 1 günde tüketilen besin çeşitleri belirlenmiştir. Sonuçta; günde 3 öğün yemek 

yiyenlerin oranı %   68.3, evden yemek getirenlerin oranı %   16.9 olarak bulunmuştur. 

Çalışanların öğle yemeklerini evden getirip işyerinde yemelerinin en önemli sebepleri 

sebepleri kadınlar için yemeğin temiz olması (2.17 +  6.84), erkekler için işyerinde 

çıkan yemeği beğenmeme (2.26 +  4.97) olarak tespit edilmiştir. Çalışanların %   58.8’i 

öğle yemeklerini evden getirip işyerinde yeme uygulamalarından memnun değildir 
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Akamatsu et al. (2005), 1155 Japon işçinin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını 

incelemişlerdir. Bunun için 21 tutum cümlesi içeren form araştırma yöntemi olarak 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda “son derece önemli” olarak vurgulanan 4 tutum 

cümlesi belirlemişlerdir. Bu cümlelerin ortalama puanları “yeterli ve dengeli 

beslenme”(4.51 +  0.78), “taze sebze yemek”(4.31 +  0.86), “gece geç saatte  yemek 

yememek”(4.06 +  0.97) ve “besin çeşidini artırmak”(4.03 +  1.02) olarak saptanmıştır. 

 

Bilici (2006), farklı vardiyalarda çalışan yer altı maden işçilerinin günlük enerji 

harcamaları, genel beslenme alışkanlıkları, bilgi tutum ve davranışları ile günlük besin 

tüketimlerini saptamak amacıyla yaptığı çalışmasını iki aşamalı planlayıp yürütmüştür. 

Araştırmanın birinci aşamasına 19-64 yaşları arasında toplam 800, ikinci aşamasına ise 

135 yer altı maden işçisi katılmıştır. Araştırma, birinci aşama yüz yüze görüşme, ikinci 

aşama besin tüketimi, 24 saatlik fiziksel aktivite toplamı, vücut bileşimleri saptanması 

ve kalp atım hızı ve triseps deri kıvrım kalınlığı ölçülmesi olmak üzere farklı yöntemler 

kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda işçilerin BKI ortalaması 25.5 +  3.89 

olarak hesaplanmış, günlük tükettikleri ana öğün sayısının 2.9 +  0.49 kez olduğu, öğün 

atlayan işçilerin (%   40.4), %   65.3’ünün öğle, %   22.9’unun ise sabah öğününü 

atladıkları saptanmıştır. İşçilerin büyük bir çoğunluğunun enerji ve besin öğeleri 

alımları yeterli düzeyde bulunmuştur.  
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmanın materyalini  Bursa İli’nde mevcut tekstil fabrikalarından seçilen 3 

fabrikanın işçileri oluşturmaktadır. Bu çalışma, işçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik 

tutumlarını ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

bu bölümü; “Araştırma evreninin belirlenmesi”, “Anket formunun hazırlanması ve 

uygulanması”, “Araştırma verilerinin değerlendirilmesi” başlıkları altında toplanmıştır.  

 

3.1. Araştırma Evreninin Belirlenmesi 

 

Araştırma evreni olarak Bursa ilinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarından izin 

alınabilen  3 fabrika seçilmiş olup, araştırma bu 3 fabrikada yürütülmüştür. 

  

3.2. Araştırma Yöntemi ve Örnekleminin Belirlenmesi 

 

Araştırma materyalini, araştırmanın yapılacağı 3 fabrikada çalışan 150 kadın 150 erkek 

olmak üzere 300 fabrika işçisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, konu ile ilgili 

kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formu yardımı ile anket tekniği 

kullanılarak toplanmıştır. 

 

3.3. Anket Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

 

Araştırma verilerinin toplanmasında Ek-1 deki anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu, araştırılan konu ile ilgili kaynaklar incelenerek düzenlenmiştir. Anket formu 3 

bölümden oluşmaktadır; 

 

Birinci bölümde, araştırmaya alınan işçiler hakkında genel bilgiler, 

 

İkinci bölümde, işçilerin beslenme alışkanlıkları, 

 

Üçüncü bölümde ise işçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla 33 Likert Tipi ifade yer almıştır. 
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Araştırma verileri gerekli yerlerden izin alındıktan sonra 2006 yılı Haziran-Ağustos 

ayları arasında toplanmıştır. 

 

3.4. Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi 

 

Anket soruları kullanılarak yürütülen araştırma sonucu elde edilen veriler, “Statistical 

Package for Social Scienses (SPSS) Version 11” paket yazılımında cinsiyet değişkeni 

dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Sağlıklı beslenmeye yönelik tutum puanlarının 

değerlendirilmesinde cinsiyet değişkeni için  “İndependent-Samples T test” 

kullanılmıştır.Diğer değişkenlerde (yaş grubu, eğitim, BKI durumu) ise “One-Way 

Anova” analizi ve “”Scheffe Test” uygulanmıştır. 

 

Anket sonucu elde edilen veriler değerlendirilirken gerekli yerlerde aritmetik 

ortalamalar, standart sapmalar alınmış, istatistiksel analiz olarak ki-khare önemlilik 

testi kullanılmıştır. 

 

3.4.1. İşçilerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümlerinin değerlendirilmesi 

 

Araştırmaya alınan işçilerin boylarına göre olmaları gereken vücut ağırlıklarının 

değerlendirilmesi için Beden kütle İndeksleri (BKI) hesaplanmıştır. BKI 

hesaplamasında Ağırlık(kg)/ Boy (m2)’un karesi formülü kullanılmıştır.Buna göre BKI 

20’nin altı “zayıf”, 20-24.9 arası “normal”, 25-29.9 arası “hafif şişman”, 30 ve üzeri 

“şişman” olarak değerlendirilmiştir.(Gibson 1990) 

 

3.4.2. İşçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutum ve alışkanlıklarının belirlenmesi 

  

Anket formunda işçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 

33 ifade yer almaktadır. Sağlıklı beslenmeye yönelik tutum ifadeleri Povey et al. 

(1998) ve Akamatsu et al. (2005)’nun çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Bazı ifadelerde olumsuz cümle setlerine de yer verilmiştir. Olumlu ifadelere verilen 

cevaplardan “kesinlikle katılıyorum (5)”, “katılıyorum (4)”, “kararsızım(3)”, 



 14 

“katılmıyorum(2)”, ve “kesinlikle katılmıyorum(1)” şeklinde puanlandırılmıştır. 

Olumsuz ifadelerde ise tersi puanlama yapılmıştır. İfadeler doğru cevaplandığında 

alınması gereken puan 165 tir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Çalışmanın bu bölümünde; elde edilen veriler “İşçiler Hakkında Genel Bilgiler”, 

“İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları”, ve “İşçilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik 

Tutumları” başlıkları altında gruplandırılarak verilmiş ve tartışmaları yapılmıştır. 

 

4.1. İşçiler Hakkında Genel Bilgiler 

 

Bu bölüm; işçilerin yaşları, beden kütle indeksleri, eğitim durumları, ailedeki birey 

sayısı, çocuk sayısı, aile yapısı, fabrikadaki konumları, yaptıkları işin stres durumu, 

aylık gelir durumları, gelirden beslenmeye ayırdıkları pay, süregelen bir sağlık 

probleminin olup olmaması durumu, spor yapma alışkanlıkları, sigara ve alkol 

kullanma durumları ile ilgili konuları içermektedir. 

 

4.1.1. İşçilerin yaşları 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin yaş gruplarına göre dağılımları çizelge 4.1’de 

mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. İşçilerin yaşlarının dağılımları 

Kadın Erkek Toplam  

Yaş 

grubu(yıl) 

S %   S %   S %   

< 20 7 4.7 12 8.0 19 6.3 

21-31 88 58.7 60 40.0 148 49.3 

32-43 43 28.7 62 41.3 105 35.0 

43 > 12 8.0 16 10.7 28 9.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 10.623       SD: 3      p < 0.05 

 

Çizelge 4.1’ de işçilerin yaş grupları değerlendirildiğinde, işçilerin %   49.3’ ünün 21-

31 yaş grubunda, %   35.0’ inin 32-43 yaş grubunda olduğu görülmektedir. İşçilerin 
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cinsiyetine göre çizelge değerlendirildiğinde, kadın işçilerin %   58.7’sinin 21-31 yaş 

grubunda, erkek işçilerin ise %   41.3’ü 32-43 yaş grubunda en yüksek oranlara sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Yapılan ki-kare analizi sonucunda işçilerin cinsiyetleri ile yaş grupları arasındaki farkın 

önemli olduğu bulunmuştur(p < 0.05). 

 

4.1.2. İşçilerin eğitim durumları 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre eğitim durumları çizelge 4.2’de mutlak ve yüzde sayılarla 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. İşçilerin eğitim durumları 

Kadın Erkek Toplam Eğitim 

Düzeyi S %   S %   S %   

Okur-yazar 1 0.7 2 1.3 3 1.0 

İlkokul 25 16.7 35 23.3 60 20.0 

Ortaokul 41 27.3 31 20.7 72 24.0 

Meslek lisesi-düz lise 66 40.0 67 44.7 133 44.3 

Yüksekokul 17 11.3 15 10.0 32 10.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 3.52      SD: 4     p> 0.05 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin eğitim durumları genel örneklem dahilinde 

incelendiğinde, %   44.3’ünün meslek lisesi-düz lise, %   10.7’sinin yüksekokul, %   

24.0’ünün ortaokul, %   20.0’sinin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.2 işçilerin cinsiyetlerine göre değerlendirilmiş ve kadın işçilerin %   40.0’ının 

lise, %   27.3’ünün  ortaokul, %   16.7’sinin ilkokul, erkek işçilerin %   44.7’sinin lise, 

%   20.7’sinin ortaokul, %   23.3’ünün ilkokul mezunu olduğu bulunmuştur. 
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Çizelgeye göre, kadın işçilerin %   0.7’si, erkek işçilerin %   1.3’ü sadece okur –

yazar’dır. 

 

Yapılan ki-kare analizine göre işçilerin cinsiyetlerine göre eğitim durumları arasındaki 

fark önemsizdir (p>0.05). 

 

4.1.3. İşçilerin medeni durumları 

 

Çizelge  4.3’te işçilerin cinsiyetlerine göre medeni durumları dağılımı verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. İşçilerin medeni durumları 

Kadın Erkek Toplam  

Medeni durum S %   S %   S %   

Evli 90 60.0 106 70.7 196 65.4 

Bekar 53 35.3 43 28.7 96 32.0 

Eşinden ayrılmış 6 4.0 1 0.6 7 2.3 

Eşi vefat etmiş 1 0.7 - - 1 0.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 6.9      SD: 3      p >0.05 

 

Çizelgeden, %  65.4’le en yüksek oranı evli olan fabrika işçilerinin oluşturduğu 

görülmektedir. . Kadın işçilerin %  35.3’ü bekar, %  4.0’ü eşinden ayrılmıştır. Eşinden 

ayrılan erkek işçilerin oranının %  0.6, bekar olanların oranının ise %  28.7 olduğu 

saptanmıştır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre medeni durumları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur(p>0.05). 
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4.1.4. İşçilerin ailelerindeki birey sayısı  

 

Ailedeki birey sayısı arttıkça kişi başına düşen gelir daha da azalmaktadır. Böylece 

kalabalık ailelerdeki besin temini güçleşmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

na göre ailede birey sayısı ortalama 5’tir. En yüksek gelirli  %  20 aile ulusal gelirin %  

56.0’sına sahipken, en düşük gelirli %   20 aileye ulusal gelirin ancak %   4.0’ü 

düşmektedir(TNSA 1998). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin ailelerindeki birey sayılarına göre dağılımları 

çizelge 4.9’da görülmektedir. 

 

Çizelge 4.4. İşçilerin  ailelerindeki birey sayısı 

Kadın Erkek Toplam  

Birey sayısı S %   S %   S %   

1 kişi 4 2.7 1 0.8 5 1.7 

2 kişi 17 11.3 11 7.3 28 9.3 

3 kişi 41 27.3 44 29.3 85 28.3 

4 kişi 44 29.3 54 36.0 98 32.7 

5 kişi 27 18.0 29 19.3 56 18.7 

6 kişi 13 8.7 8 5.3 21 7.0 

7 kişi 1 0.7 3 2.0 4 1.3 

8 kişi 2 1.3 - - 2 0.7 

9 kişi 1 0.7 - - 1 0.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

   x 2 : 9.47      SD: 8      p >0.05 

 

Çizelge 4.4 genel örneklem dahilinde incelendiğinde %   32.7 oranı ile ailesinde 4 

bireye sahip olan işçilerin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Hem kadın hemde erkek 

işçilerde benzer şekilde ilk sırayı 4 bireye sahip olan işçiler almaktadır. (sırası ile %   

29.3, %   36.0). Ailedeki birey sayısı 5 ve daha fazla olanların oranı ise genel toplamda 

%  28.0, kadınlarda %   28.4, erkeklerde %   26.6 olarak bulunmuştur.  
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Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin cinsiyetlerine göre ailelerindeki birey sayısı 

dağılımları arasındaki farkın önemsiz olduğu bulunmuştur(p>0.05). 

 

 

4.1.5. İşçilerin ailelerindeki çocuk sayısı 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilere ailedeki çocuk sayısı sorulmuş, ve alınan sonuçlara 

göre elde edilen veriler çizelge 4.5’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.5. İşçilerin  ailelerindeki çocuk sayısı 

Kadın Erkek Toplam  

Ailedeki çocuk sayısı S %   S %   S %   

Hiç çocuk yok 30 20.0 17 11.3 47 15.6 

1 çocuk 47 31.3 48 32.0 95 31.7 

2 çocuk 37 24.7 55 36.7 92 30.7 

3 çocuk 25 16.7 26 17.3 51 17.0 

4 çocuk 8 5.3 4 2.7 12 4.0 

5+ çocuk 3 2.0 - - 3 2.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 11.48      SD: 5      p >0.05 

 

Çizelge 4.5 incelendiğinde, kadın işçilerin %   31.3’ünün tek çocuklu, %   24.7’sinin2 

çocuklu, %   16.7’sinin ise 3 çocuklu olduğu, erkek işçilerin %   32.0’sinin 1, %   

36.7’sinin 2, %   17.3’ünün 3 çocuklu olduğu saptanmıştır. Çizelgeye bakıldığında hiç 

çocuğu olmayan işçilerin oranının %   15.6, 5 ve üstü sayıda çocuk sahibi olanların 

oranının  % 2.0 olduğu görülmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre ailelerindeki çocuk sayısı dağılımları arasındaki fark 

yapılan ki-kare analizine göre önemsiz bulunmuştur(p>0.05). 
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4.1.6.İşçilerin aile yapısı 

 

Çizelge 4.6’de araştırma materyalini oluşturan işçilerin cinsiyetlerine göre aile yapısı 

dağılımları gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.6.İşçilerin  aile yapıları 

Kadın Erkek Toplam  

Aile yapısı S %   S %   S %   

Çekirdek aile 131 87.3 129 86.0 260 86.7 

Geniş aile 19 12.7 21 14.0 40 13.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

 x 2 :0.115      SD: 1      p >0.05 

 

Genel toplama göre araştırma kapsamına alınan işçilerin %   86.7’si çekirdek aile, %   

13.3’ü geniş aile yapısındadır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre aile yapıları incelendiğinde, kadın işçilerin %   87.3’ünün 

çekirdek aile, %   12.7’sinin geniş aile, erkek işçilerin %   86.0’ının çekirdek aile, %   

14.0’ünün geniş aile yapısında oldukları görülmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre aile yapıları dağılımları arasındaki fark 

önemsizdir(p>0.05). 

 

4.1.7. İşçilerin işyerinde çalıştıkları pozisyonları  

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin fabrikalarda çalıştıkları konumlarının 

cinsiyetlerine göre dağılımları çizelge 4.7’de olduğu gibidir. 
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Çizelge 4.7. İşçilerin  işyerinde çalıştıkları pozisyonları 

Kadın Erkek Toplam  

Pozisyon  S %   S %   S %   

İşçi 123 82.0 98 65.4 221 73.7 

Usta 7 4.7 32 21.3 39 13.0 

Şef 9 6.0 6 4.0 15 55.0 

Büro işçisi 11 7.3 14 9.3 25 8.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 19.81      SD: 3      p <0.01     

 

Cinsiyetleri göz önüne alarak çizelge 4.7 incelendiğinde, kadınların %   82.0’sinin, ve 

erkeklerin %   65.4’ünün işçi, kadınların %   4.7’sinin, erkeklerin %   21.3’ünün usta, 

kadınların %   6.0’sının, erkeklerin %   15.0’inin ise şef olduğu saptanmıştır.Yine 

çizelgeye göre, işçilerin %   8.3’ünün bürolarda görevli pozisyonlarda olduğu 

saptanmıştır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre fabrikalardaki pozisyonları arasındaki  fark önemli 

bulunmuştur (p<0.01). 

 

4.1.8. İşçilerin çalışma ortamlarını değerlendirme durumları 

 

İşçilere işyerlerinde stresli olup olmadıkları sorulmuş, verilen cevaplar çizelge 4.8’te 

mutlak ve yüzde sayılarla gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. İşçilerin  çalışma ortamını değerlendirme durumları  

Kadın Erkek Toplam  

Stres durumu S %   S %   S %   

Çok stresli 30 20.0 16 10.7 46 15.3 

Stresli 39 26.0 51 34.0 90 30.0 

Normal 63 42.0 76 50.7 139 46.4 

Rahat 13 8.7 6 3.9 19 6.3 
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Çizelge 4.8(devam) 

Kadın  Erkek  Toplam   

Stres durumu S % S % S % 

Çok rahat 5 3.3 1 0.7 6 2.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

 x 2 : 12.32      SD: 4      p<0.05 

 

Çizelge 4.8 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %   30.0’u işlerinin 

stresli, %   15.3’ü çok stresli olduğunu belirtmiştir.En yüksek oranı, %   46.3’le 

işlerinin normal düzeyde olduğunu belirten işçiler oluşturmaktadır.  

 

Yine çizelge işçilerin cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde, kadın işçilerin %   

40.6’sının işlerinin çok stresli-stresli, %   12.7’si işlerinin rahat  ve çok rahat, erkek 

işçilerin %   44.7’si işlerinin çok stresli-stresli, %   4.7’sinin ise rahat ve çok rahat 

olduğunu belirttikleri görülmektedir. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin cinsiyetlerine göre işyerindeki stres durumu 

dağılımları arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir(p <0.05). 

 

4.1.9. İşçilerin gelir kaynakları 

 

Yetersiz beslenme nedenlerinin başında toplumdaki insanlara yetecek kadar besin 

bulunamayışı gelir. Özellikle iyi kaliteli besinlerin tüketim düzeyi gelir düzeyi ile 

yakından ilişkilidir. Çoğu kez beslenme bozukluğunun en önemli tayin edicisi olan bu 

etmen nedeniyle geliri az olanlar, besleyici değeri yüksek olan besinleri alamazlar. 

İşçiler üzerine yapılan bir araştırmada işçi kesiminin ekonomik durumunun günün 

koşullarına göre yetersiz olduğu saptanmıştır(Türkmen 1996). 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre gelir kaynakları çizelge 4.9’da olduğu gibidir. 
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Çizelge 4.9. İşçilerin gelir kaynakları 

Kadın Erkek Toplam  

Gelir kaynağı S %   S %   S %   

Kendi  maaşı 115 76.7 130 86.7 245 81.7 

Serbest ticarethane - - 1 0.6 1 0.3 

Ailedeki diğer bireylerin maaşı 3 1.9 1 0.7 4 1.3 

Kendi maaşı ve serbest ticarethane 4 2.7 2 1.3 6 2.0 

Kendi maaşı ve gayrimenkul 4 2.7 2 1.3 6 2.0 

Kendi maaşı ve ticari taksi 1 0.7 - - 1 0.3 

Kendi maaşı ve ailedeki diğer bireylerin 

maaşı 

18 12.0 12 8.0 30 10.0 

Kendi maaşı,serbest ticarethane ve 
ailedeki diğer bireylerin maaşı 

- - 1 0.7 1 0.3 

Kendi maaşı,gayrimenkul ve ailedeki 
diğer bireylerin maaşı 

4 2.6 1 0.7 5 1.8 

Kendi maaşı,serbest tic.gayrimenkul ve 
ailedeki diğ. birey. Maaşı 

1 0.7 - - 1 0.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 :1.94      SD: 3      p >0.05 

 

Çizelge 4.9’a göre araştırma kapsamına alınan işçilerin %   81.7’sinin gelirinin kendi 

maaşı olduğu görülmekte olup, en yüksek oranı oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla kendi 

maaşının yanında diğer aile bireylerinin ücretleriyle geçinen işçiler (%   10.0), kendi 

maaşı ve serbest ticarethaneyle geçinen işçiler(%   2.0), kendi maaşı ve gayrimenkul ile 

geçinen işçiler (%   2.0), kendi maaşının yanında gayrimenkul ve ailedeki diğer 

bireylerin ücretleriyle geçinen işçiler (%   1.7) izlemektedir. 

 

Yine çizelge 4.9. işçilerin cinsiyetlerine göre incelendiğinde yine benzer sıralama 

görülmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre gelir durumları arasındaki fark yapılan ki-kare analizine 

göre önemsiz bulunmuştur(p> 0.05). 
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4.1.10. İşçilerin gelirlerinden beslenmeye ayırdıkları pay 

 

Artan fiyatlar, enflasyon yeterli ve dengeli beslenmeyi adeta imkansız kılar. Bir ailenin 

kendi imkanlarıyla yeterli ve dengeli beslenmesi için aile bütçesinden yeterli payı da 

ayırması gerekir (Bingöl 1989). Besinlerin tüketim düzeyi ile gelir düzeyi yakından 

ilişkilidir. Gelir yetersizliği, gelir dağılımındaki dengesizlik, gelirin beslenmeye ayrılan 

kısmının en uygun ve en yararlı şekilde değerlendirilmesindeki bilinçsizlikten 

kaynaklanan beslenme sorunları tüketiciyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde 

bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan besin tüketim araştırmalarında ailelerin besin 

gruplarına göre harcama payı ve besin düzeyleri üzerinde pek durulmamıştır(Başoğlu, 

vd. 1992). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin gelir durumlarından beslenmeye ayırdıkları pay 

çizelge 4.10’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.10. İşçilerin  gelirden beslenmeye ayırdıkları pay 

Kadın Erkek Toplam  
Gelirden beslenmeye 
ayrılan pay 

S %   S %   S %   

Yarısı 51 34.0 46 30.6 97 32.3 

¾’ü 32 21.3 31 20.7 63 21.0 

¼’ü 62 41.4 63 42.0 125 41.7 

Cevapsız  5 3.3 10 6.7 15 5.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 1.94      SD: 3      p>0.05 

 

Çizelge 4.10 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %   32.3’ü gelirinin 

yarısını, %   21.0’i  ¾’ünü, %   41.7’si ¼’ünü beslenmeye ayırmakta olduğu 

görülmektedir. 
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Kadın işçilerden 51 kişinin (%   34.0), erkek işçilerden 46 kişinin (%   30.6) gelirinin 

yarısını beslenmeye ayırdıkları saptanmıştır. Gelirinin ¼’ünü beslenmeye ayıran kadın 

işçilerin oranı %   41.4, erkek işçilerin oranı ise %   42.0’dir. 

 

İşçilerin gelirlerinden beslenmeye ayırdıkları pay ile cinsiyetleri arasındaki fark 

önemsizdir(p>0.05). 

 

Ankara ve çevresinde 311 inşaat işçisi üzerinde yapılan bir araştırmada incelen işçilerin 

aylık gelirlerinden beslenmeye ayırdıkları paylar incelendiğinde %   40.4’ü gelirinin 

¼’ünü, %   27.8’i yarısını, %   13.5’i ise ¾’ünü beslenmeye ayırdıkları 

saptanmıştır(Soydal 1998). Bulgular bu araştırma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. 

 

Yine Ankara’da yapılan başka bir araştırmada, Ankara ilinde sosyo-ekonomik yönden 

farklı semtlerde yaşayan toplam 14351 ailenin gelir durumu, gelirden beslenmeye 

ayrılan payları, besin artık düzeyleri, besinleri atma nedenleri, artan ve bayatlayan 

besinleri değerlendirme şekilleri incelenmiştir. Aylık ortalama gelir düzeyleri düşük 

olan ailelerin gelirinin yarısını, orta düzeyde olan ailelerin gelirlerinin ¾’ünü, yüksek 

düzeyde olan ailelerin gelirlerinin ¼’ünü beslenmeye ayırmakta olduğu, gelir düzeyi 

arttıkça beslenme giderinin toplam gelir içindeki payının azaldığı saptanmıştır(Başoğlu, 

vd. 1992). 

 

4.1.11. İşçilerin sağlık durumları 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilere uzun süre devam eden sağlık problemleri olup 

olmadığı sorulmuş, alınan cevaplara göre elde edilen veriler çizelge 4.11’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.11. İşçilerin sağlık durumları 

Kadın Erkek Toplam Sağlık  

Problemleri S %   S %   S %   

Yok 128 85.3 139 92.7 267 89.0 

Şeker hastalığı 2 1.3 1 0.7 3 1.0 

Kalp-damar hastalığı 4 2.7 1 0.7 5 1.7 

Yüksek tansiyon 6 4.0 1 0.6 7 2.3 

Ülser 1 0.7 1 0.7 2 0.7 

Romatizma 5 3.3 3 1.9 8 2.7 

 2 veya daha fazla hastalık   4 2.7 4 2.7 8 2.7 

Toplam  150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 6.65      SD: 6      p>0.05 

 

İşçilerden herhangi bir sağlık sorunu olmayanlar, %   89.0’la (267 kişi) en yüksek oranı 

oluşturmaktadır. İşçilerin %   11.0’i ise (33kişi) çeşitli sağlık problemlerinin olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Kadın işçilerin %   1.3’ü, erkek işçilerin %   0.7’sinin şeker hastalığı, kadın işçilerin %   

3.3’ünün, erkek işçilerin %   1.9’unun romatizma, kadın işçilerin %   4.0’ünün, erkek 

işçilerin %   0.6’sInin yüksek tansiyon hastası olduğu kendi ifadeleri sonucu 

saptanmıştır.Kadın işçilerin %   85.3’ünün, erkek işçilerin %   92.7’sinin herhangi bir 

sağlık sorunu bulunmamaktadır. 

 

Yapılan ki-kare analizi sonucunda cinsiyetle sağlık sorunları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur(p>0.05). 

 

Çayırhan bölgesinde çalışan kömür madeni işçilerini beslenme durumları üzerine 

yapılan bir araştırmada, sağlık sorunum yok diyen işçi oranı %   24.0, çeşitli 

hastalıklardan şikayeti olanların oranı ise %   76.0 olarak saptanmıştır. Sağlık 

sorunlarının başında ( %   32.0) diş çürüklüğü ve eksikliği gelmektedir(İpek ve Arslan 

1986).   
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4.1.12.İşçilerin spor yapıp yapmama durumu 

 

Düzenli yapılan spor hem fizik hem de ruh sağlığını olumlu yönde etkiler. Spor yapan 

insan ruhsal yönden daha iyi, stresten uzak, kendine güvenli dolayısıyla mutlu ve 

huzurlu olur. Fiziksel yönden ise spor tansiyonu dengeler, LDL’yi ve kolesterolü 

düşürür, HDL’yi yükseltir, kalbe giden damarları genişletir, kan dolaşımını arttırır, 

kasların ve eklemlerin yenilenmesini sağlar, sindirimi kolaylaştırır, iştahı dengeler ve 

enerji dengesi sağlar(Saçaklı 2004).  

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin spor yapıp yapmama durumları, eğer yapıyorlarsa 

hangi sporu yaptıklarını gösteren veriler çizelge 4.12 de olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.12. İşçilerin spor yapıp yapmama durumları 

Kadın Erkek Toplam Spor 

Dalları S %   S %   S %   

Yapmıyorum 97 64.6 104 69.3 201 67 

Yürüyüş 31 20.7 21 14.0 52 17.3 

Koşu 3 2.0 2 1.4 5 1.7 

Bahçe işleri 1 0.7 1 0.7 2 0.7 

Beden hareketleri 5 3.3 5 3.3 10 3.3 

Futbol  - - 6 4.0 6 2.0 

2 veya daha fazla spor 13 8.7 11 7.3 24 8.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 :8.53      SD: 6      p>0.05      
 
 
Genel örneklem dahilinde spor yapmayan işçiler, 201 kişi ile(%   67.0) en yüksek oranı 

oluşturmaktadır. İşçilerin %   17.3’ü yürüyüş, %   1.7’si koşu, %   0.7’si bahçe işleri, %   

3.3’ü beden hareketleri yapmaktadır. İşçilerin %   2.0’ı futbol gibi diğer sportif 

faaliyetlerle ilgilenmekte olup, %   8.0’i ise iki veya daha fazla sportif faaliyeti aynı 

anda yapmaktadır. 
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Çizelge 4.12 işçilerin cinsiyetlerine göre incelendiğinde, kadın işçilerin %   64.6’ si 

herhangi bir spor yapmamakta, %   20.7’si yürüyüş, %   2.0’si  koşu, %   0.7’si bahçe 

işleri, %   3.3’ü çeşitli beden hareketleri yapmaktadır. Erkek işçilerin %   69.3’ü yine 

hiçbir spor dalıyla ilgilenmemekte olup yürüyüş yapan erkek işçilerin oranı %  14.0, 

koşu yapanların oranı %   1.4, beden hareketleri yapanların oranı %  3.3, futbolla 

ilgilenenlerin oranı %   2.0, daha fazla sporla ilgilenenlerin oranı ise %   7.3 olduğu 

saptanmıştır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre spor yapma durumları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur(p > 0.05). 

 

4.1.13. İşçilerin sigara kullanma durumları 

 

Sağlık için vazgeçilmez temel koşul yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli ve dengeli 

beslenebilmenin vazgeçilmez koşulu da, solunum, boşaltım gibi sistemlerin sağlıklı bir 

şekilde çalışmasıdır. Sigara, içinde bulunan sayısız zararlı madde nedeniyle her tür 

vücut sistemine zararlı etkisini göstermektedir. Sigara içen bireylerin, sigara içmeyen 

bireylere göre daha az düzeyde C vitamini, folik asit, posa ve A vitamini tükettiği 

bildirilmektedir(Yılmaz 2006). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin cinsiyetlerine göre sigara kullanıp kullanmama 

durumları çizelge 4.13’de mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

Çizelge 4.13. İşçilerin sigara kullanma durumları 

Kadın Erkek Toplam Sigara kullanıp 

kullanmama durumu S %   S %   S %   

Hiç içmedim 82 54.7 31 20.7 113 37.7 

Bıraktım 19 12.7 26 17.3 45 15.0 

İçiyorum 49 32.6 93 62.0 142 47.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 37.74      SD: 2       p<0.01 
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İşçilerin sigara içme durumları çizelge 4.13’e göre incelendiğinde, kadın işçilerin %   

54.7 sinin hiç içmemiş olduğu, %   12.7’sinin sigarayı bıraktığı, %   32.6’sınin ise sigara 

içtiği, erkek işçilerin %   20.7’sinin hiç sigara içmemiş olduğu, %   17.3’ünün bıraktığı, 

%   62.0’sinin ise sigara kullandığı görülmektedir. 

 

Çizelgeye göre araştırma kapsamına alınan işçilerin büyük çoğunluğu (%   47.3) sigara 

içmekte olduğu, hiç içmeyenlerin oranının %   37.7 olduğu, sigarayı bırakan işçilerin 

oranının ise %   15.0 olduğu saptanmıştır.  

 

İşçilerin sigara içme durumlarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği yapılan analiz 

ile saptanmıştır(p<0.01) 

 

En yaygın gösterilen davranışların başında sigara kullanımının geldiği bilinmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada genel olarak erkeklerin %  47.0’si 

ve kadınların %   12.0’si sigara içmektedir(Demirkaynak 2004). 

 

Bilici (2006), farklı işkollarında çalışan yer altı maden işçilerinin enerji harcamaları ile 

beslenme durumlarının saptanması üzerine yaptığı bir araştırmada, bireylerin %   

61.2’sinin sigara kullandığını, sigara içen bireylerin ortalama 14.4
−

+  7.7 yıldır günde 

ortalama 15.7 
−

+  8.09 adet sigara içtiğini saptamıştır. 

 

Görülüğü üzere bu çalışmada da işçilerin yarıya yakını sigara kullanmaktadır. Sigaranın 

zararları konusunda dünyanın her yerinde gerekli eğitim verilmesi gerekliliği açıkça 

ortadadır. 

 

 

4.1.14. İşçilerin alkol kullanma durumları 

 

Alkolün organizmaya zararları dikkat azalması, hafıza  kaybı, fiziksel faaliyetleri 

engellemesi, kalp durması, hazımsızlık, çeşitli kanser türleri, kan şekeri düşüklüğü, 

kansızlık olarak özetlenebilir. Son yıllarda araştırmalarla belirlenen bir bulgu da şudur 



 30 

ki; alkol alınması sürdürülürse, vücutta birçok vitaminlerin eksikliği meydana 

gelir(Kumartaşlı 2006). 

 

İşçilerin alkol kullanma durumlarına göre dağılımları çizelge 4.14’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.14. İşçilerin alkol kullanma durumları 

Kadın Erkek Toplam Alkol kullanma 

durumu S %   S %   S %   

Kullanıyorum 3 2.0 20 13.3 23 7.6 

Kullanmıyorum 119 79.3 81 54.0 200 66.7 

Bazen kullanıyorum 28 18.7 49 32.7 77 25.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 :25.51      SD:  2      p<0.01 

 

Çizelge 4.14 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %   66,7’si yani  

çoğunluğunun  alkol kullanmadığı, %   7.6’sınin kullandığı, %   25.7’sinin ise bazen 

alkolü tercih ettiği görülmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetleri göz önünde bulundurulduğunda, kadın işçilerin %   2.0’sinin, erkek 

işçilerin %   13.3’ünün alkol kullandığı saptanmıştır. “alkol kullanırmısınız” sorusuna 

kadın işçilerin %   18.7’si bazen, %   79.3’ü kullanmıyorum cevabını vermiştir.Erkek 

işçilerin %   54.0’ünün hiç alkol kullanmadığı, %   32.7’sinin ise bazen alkol kullandığı 

yine çizelgede görülmektedir. 

 

İşçilerin alkol kullanma durumları ve cinsiyetleri arasındaki fark yapılan ki-kare 

analizine göre önemli bulunmuştur(p<0.01). 

 

Bilici’nin (2006) işçiler üzerine yaptığı araştırmasında bireylerin %   25.5’inin ortalama 

15.5 
−

+  6.65 yıldır günde ortalama 29.1 
−

+  29.26 ml alkol tükettiği belirtilmiştir. 
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4.1.15. İşçilerin cinsiyetlerine göre  beden kütle indekslerinin dağılımları 

 

Sağlıklı ve iyi beslenen bireylerin boy uzunluğu ile ağırlıkları arasında uyum 

bulunmaktadır. Boy uzunluğuna göre olması gereken ağırlık miktarına ideal ağırlık 

değeri denmektedir. İdeal ağırlık değerini sağlamada çeşitli yöntemler ve indeksler 

kullanılmaktadır. Bunlardan son yıllarda WHO tarafından önerilen BKI  çok kullanılan 

bir yöntemdir(Türkmen 1996) Beden kütle indeksi, kg olarak beden ağırlığının, metre 

olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir(Aslan 2000). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin beden kütle indekslerine göre sınıflamasını 

gösteren veriler çizelge 4.15’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.15. İşçilerin  beden kütle indekslerinin dağılımları 

Kadın Erkek Toplam  

BKI S %   S %   S %   

Zayıf 36 24.0 4 2.6 40 13.3 

Normal 95 63.3 73 48.7 168 56.0 

Hafif şişman 15 10.0 72 48.0 87 29.0 

Şişman 4 2.7 1 0.7 5 1.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

 x 2 : 67.6     SD: 3      p < 0.01 

 

Çizelge 4.15 incelendiğinde, ilk sırayı  toplamda 168(%   56.0) işçiyle normal ağırlıkta 

olan işçiler almaktadır. Bunu %   29.0 ile hafif şişmanlar, %   13.3 ile zayıf olanlar 

izlemektedir. Şişman olarak ise sadece 5 işçi belirlenmiştir. (%   1.7) 

 

BKI leri cinsiyete göre değerlendirildiğinde yine normal ağırlıkta olanların en fazla 

orana sahip oldukları görülmektedir. (k %   63.3, e %   48.7) Verilerden hafif şişman ve 

şişman olan erkeklerin oranının kadınların oranından yaklaşık 4 kat daha fazla olduğu 

saptanmıştır. (e %   55.5, k %   12.7) Bunun erkeklerde 32 ve daha fazla yaşa sahip 

olanların sayısının daha fazla olmasından kaynaklandığı söylenebilir(Çizelge 4.1,e 78 

kişi, k 55 kişi). 
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Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin cinsiyetleri ile BKI grupları dağılımı 

arasındaki fark önemli bulunmuştur(p < 0.01). 

 

Soydal (1998), çalışanlarda beslenme alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmasında çalışan 

bireylerin %   49.0’unun ideal ağırlıklarında, %   39.4’ nün hafif şişman, %   7.7’sinin 

ise şişman olduğunu saptamıştır.Bu çalışmada da buna benzer veriler elde 

edilmiştir(sırası ile %  56, %   29, %  1.7). 

 

4.1.16. İşçilerin yaş gruplarına göre beden kütle indekslerinin dağılımları  

 

İşçilerin yaş gruplarına göre beden kütle indekslerinin dağılımları çizelge 4.16’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16. İşçilerin yaş gruplarına göre beden kütle indeksleri dağılımları 

Yaş Grubu (yıl) 

< 20 21-31 32-42 43> Toplam 

 

 

BKI (kg/ m2) S %   S %   S %   S %   S %   

Zayıf  6 31.6 27 18.2 7 6.7 - - 40 13.3 

Normal 10 52.6 84 56.8 62 59.0 12 42.9 168 56.0 

Hafif şiş. 3 15.8 36 24.3 35 33.3 13 46.4 87 29.0 

Şişman - - 1 0.7 1 1.0 3 10.7 5 1.7 

Toplam 19 100.0 148 100.0 105 100.0 28 100.0 300 100.0 

x 2 : 36.87      SD: 9      p <0.01 

 

Çizelge 4.16 incelendiğinde, 20 yaşından küçük 6 kişinin (%   31.6) zayıf grubuna, 10 

kişinin (%   52.6) normal ağırlık grubuna, 3 kişinin (%   15.8) hafif şişman grubuna 

dahil olduğu, şişman grubuna dahil olan işçi bulunmadığı görülmektedir. Zayıf olan 

işçilerden %   18.2’ si 21-31 yaş grubunda, %   6.7’si 32-43 yaş grubunda bulunmakta 

olup, 43 yaşından büyük olan zayıf işçi bulunmamaktadır. 
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Yine çizelgeye göre, 21-31 yaş grubunda olan 148 işçinin %   56.8’i normal, %   24.3’ü 

hafif şişman, %   0.7’si şişman grubuna, yaşları 32-43 yaş arasında değişen 105 işçinin 

%   59.0’u normal ağırlıkta, %   33.3’ü hafif şişman, %   1.0’i ise şişman grubuna, yaşı 

43 ten büyük olan 28 işçinin %   42.9’u normal, %   46.4’ü hafif şişman, %   10.7’si 

şişman grubuna dahil olduğu saptanmıştır. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin yaş gruplarına göre beden kütle indeksi 

dağılımları arasındaki fark önemli bulunmuştur(p< 0.01). 

 

4.2.İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları 

 

Araştırmanın bu kısmı, işçilerin evde yemekleri nerede yedikleri, sofrada yemeklerin 

ne şekilde yendiği, yemek saatlerinin düzenli olup olmadığı, günde kaç öğün yemek 

yedikleri, öğün atlama durumları, öğün atlama sebepleri, sabah kahvaltısını, öğle 

yemeklerini ve akşam yemeklerini  genellikle yedikleri yerler, öğle yemeklerini işyeri 

dışında yeme sebepleri, ara öğün tüketme durumları ve ara öğünlerde tükettikleri 

besinler, yemek yeme hızları, duygusal durumlarından besin tüketiminin etkilenip 

etkilenmemesi durumları ve besin tüketim sıklıkları konularını içermektedir. 

 

4.2.1. İşçilerin evlerinde yemeklerin yendiği yer 

 

Araştırma kapsamındaki işçilerin evlerinde yemeklerin nerede yendiği, çizelge 4.17’ de 

mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

Çizelge 4.17. İşçilerin  evlerinde yemeklerin yendiği yer 

Kadın Erkek Toplam Yemeklerin 

yendiği yer S %   S %   S %   

Yemek masası 115 76.6 106 70.6 221 73.6 

Yer sofrası 31 20.7 43 28.7 74 24.7 

Bazen yemek masası bazen sofra 4 2.7 1 0.7 5 1.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 4.11       SD: 2      p>0.05 
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Çizelge 4.17’e göre kadın işçilerin %   76.6’sınin, erkek işçilerin %  70.6’sınin 

yemeklerini masada, kadın işçilerin %   20.7’sinin, erkek işçilerin %   28.7’sinin 

yemeklerini yer sofrasında yedikleri saptanmıştır. İşçilerin %   1.7 ’sinin evlerinde 

yemekler bazen yemek masasında bazen yer sofrasında yenmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre evde yemeklerini yedikleri yerler arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur(p>0.05). 

 

Yapılan pek çok çalışmada kentten kırsala gidildikçe yer sofrasında yemek yemenin 

daha yaygın olduğu bulunmuştur(Özdoğan, 1991; Uyar, 1997; Sürücüoğlu ve Özçelik 

1999; Çalış, 2005). 

 

4.2.2. İşçilerin evlerinde sofrada yemeklerin ne şekilde yendiği durumu 

 

Çizelge 4.18’de işçilerin cinsiyetlerine göre evlerinde sofrada yemeklerin ne şekilde 

yendiği durumları mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

Çizelge 4.18. İşçilerin sofrada yemeklerin ne şekilde yendiği durumu 

Kadın Erkek Toplam Sofrada yemek 

yeme şekli S %   S %   S %   

Bir kaptan 2 1.3 9 6.0 11 3.7 

Herkes ayrı kaptan 144 96.0 137 91.3 281 93.6 

Misafir gelince herkes ayrı kaptan 4 2.7 4 2.7 8 2.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 4.62      SD: 2       p>0.05 

 

Çizelge 4.18 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %   93.6’sınin evinde 

yemekler herkes ayrı kaptan olmak üzere yendiği görülmektedir. Evlerinde 1 kaptan 

yemeklerin yendiği işçi oranı %   3.7, evinde misafir gelince herkesin ayrı kaptan 

yemek yendiği işçilerin oranı ise %   2.7’dir. 
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Kadın işçilerin %   96.0’sının, erkek işçilerin %   91.3’ünün evinde herkes ayrı kaptan 

yemek yemektedir. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin cinsiyetlerine göre evde yemeklerin yenme 

şekli arasındaki fark önemsiz bulunmuştur(p>0.05). 

 

Yemeğin tek kaptan yenmesi sağlıklı beslenme anlayışına ters düşmektedir. Bu 

uygulama bazı enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasına yol açabileceği gibi, besinlerin 

aile bireyleri arasında dengeli tüketimine engel olur. ( Sürücüoğlu ve Özçelik 1999). 

Araştırmada ayrı kaptan yemek yiyenlerin oranının yüksek bulunması olumlu sonuçlar 

arasındadır. 

 

4.2.3. İşçilerin yemek saatlerinin düzenli olup olmaması durumu 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilere yemek saatlerinin düzenli olup olmadığı sorulmuş, 

alınan cevaplara göre elde edilen veriler çizelge 4.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19. İşçilerin yemek saatlerinin düzenli olup olmaması durumu 

Kadın Erkek Toplam Yemek saatleri 

Düzeni S %   S %   S %   

Sabah 

Hayır düzenli değil 50 33.3 30 20.0 80 26.7 

Evet düzenli 100 66.7 120 80.0 220 73.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 6.81          SD: 1          p <0.01 

Öğle 

Hayır düzenli değil 18 12.0 19 12.7 37 12.3 

Evet düzenli 132 88.0 131 87.3 263 87.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 0.031      SD: 1       p>0.05 
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Çizelge 4.19(devam) 

Kadın  Erkek  Toplam   

Yemek saatleri düzeni S % S % S % 

Akşam   

Hayır düzenli değil 14 9.3 16 10.7 30 10.0 

Evet düzenli 136 90.7 134 89.3 270 90.0 

Total  150 100 150 100 300 100 

x 2 : 0.148     SD: 1       p>0.05 

 

 

 

Çizelge 4.19 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, ana öğünlerden sabah 

kahvaltısının düzenli olduğunu belirten işçilerin %   73.3, öğle yemeğinin düzenli 

olduğunu belirten işçilerin %   87.7, akşam yemeğinin düzenli olduğunu belirten 

işçilerin %   90.0 oranıyla en yüksek orana sahip olduğu saptanmıştır. 

 

Kadın işçilerin %   33.3’ü sabah kahvaltısının, %   12.0’si öğle yemeğinin, %   9.3’ü 

akşam yemeğinin düzenli olmadığı, erkek işçilerin %  20.0’si sabah kahvaltısının, %   

12.7’si öğle yemeğinin, %   20.0’si akşam yemeği saatlerinin düzenli olmadığı cevabını 

vermişlerdir. 

 

İşçilerin yemek saatlerinin düzenli olup olmaması durumunun cinsiyetlerine göre sabah 

kahvaltısı için farklılık gösterdiği(p<0.01), öğle ve akşam yemekleri için ise farklılık 

göstermediği saptanmıştır(p>0.05). 

 

4.2.4. İşçilerin günlük öğün sayısı 

 

Vücudun fizyolojik dengesini sağlamada ve organları korumada, yemeklerin tüketim 

sıklığı ile öğünlere düşen enerji ve besin öğelerinin miktarı ve birbirlerine göre oranı 

çok etkili bir rol oynamaktadır. Bu durum, özellikle bireyi günlük yaşamın baskılarına 

hazırlama, yorgunluğu giderme, sağlılı düşünmeyi sağlama ve hastalıklardan koruma 

açısından da önem taşır. Metabolizmanın düzenli çalışması için, günlük yaşam 
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koşulları da dikkate alınarak yiyeceklerin günde en az 3 öğünde tüketilmesi ve öğünler 

arasında geçen sürenin 4-5 saat olması önerilmektedir(Türkiye’ye özgü beslenme 

rehberi, 2004). 

 

Yeterli ve dengeli beslenmek için günde en az 3 öğün tüketilmelidir. Günlük besinler 

genellikle 3 öğün halinde alınmaktadır. Öğün sayısı azaldıkça vücutta azotun 

kullanılırlığı  azalır, yağ depolarında ve yağ sentezinde artış olur. Bu da bazı 

metabolizma bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle günlük yaşam koşulları da 

dikkate alınarak yemeklerin günde en az üç öğünde tüketilmesi önerilmektedir(Ünver 

1975). 

 

Araştırma kapsamındaki işçilerin günlük öğün sayıları çizelge 4.20’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.20. İşçilerin günlük öğün sayısı dağılımları 

Kadın Erkek Toplam Günlük 

öğün sayısı S %   S %   S %   

2 öğün 25 16.7 9 6.0 34 11.3 

3 öğün 119 79.3 135 90.0 254 84.7 

4 öğün 5 3.3 4 2.7 9 3.0 

5 öğün 1 0.7 2 1.3 3 1 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 8.98      SD: 3      p>0.05 

 

Çizelge 4.20 cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kadın işçilerin %   16.7’sinin, 

erkek işçilerin %   6.0’ının 2 öğün yemek yediği, kadın işçilerin %   79.3’ünün, erkek 

işçilerin %   90.0’ının 3 öğün yemek yediği belirlenmiştir. 

 

İşçilerin genel örneklem dahilinde toplamda %   4.0’ü 4 ve 5 öğün yemek yiyerek en 

düşün oranı oluşturmaktadır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre öğün sayısı dağılımları arasındaki fark yapılan ki-kare 

analizine göre önemsiz bulunmuştur(p>0.05). 
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Ankara’da yapılan bir araştırmada işçilerin %   76.0’sı günde 3 öğün yemek 

yemektedir. 2 öğün yemek yiyenlerin oranı %   13.0’tür(Türkmen 1996). 

 

Soydal’ın (1998)  Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 

çalışanlarda beslenme alışkanlıkları üzerine yaptığı çalışmada 3 öğün yemek yiyenlerin 

%   68.3, 2 öğün yemek yiyenlerin oranının ise %   22.1 olduğunu belirlemiştir. 

 

Kömür madeni işçileri üzerine yapılan bir başka çalışmada, işçilerin %   5.6’sı günde 2 

öğün, %   79.2’si günde 3 öğün yemek yemektedir. Günde 3 öğünden fazla sayıda 

besin tüketen işçi oranı %   15.2’dir( İpek ve Arslan 1986). 

 

Çalışmada elde edilen verilerden çıkan yüzdelere  göre işçilerin çoğunluğunun günde 3 

öğün yemek yemesi olumlu bir sonuçtur. 

 

4.2.5. İşçilerin öğün atlama durumları 

 

Öğün atlama, günümüzde çok sık rastlanan kötü beslenme alışkanlıklarından birisidir 

ve alışkanlık haline getirilirse, bireyin yeterli ve dengeli beslenmesini önlemektedir. 

Yapılan çalışmalar, üç ana öğünün düzenli tüketilmediğini, öğün atlamanın toplumda 

yaygın bir alışkanlık olduğunu göstermektedir.(Köksal 1977) 

 

Öğün atlandığında vücutta su ve protein miktarı azalır, yağ miktarı artar. Öğün atlama 

ayrıca bazal metabolizmayı da yavaşlatacağından, vücudun enerji harcaması 

azalacaktır. Sabah kahvaltısı yapmamak veya öğleye kadar aç kalmak organizmanın 

çalışmasını engeller(Arslan vd. 1999).  

 

Çizelge 4.21’te işçilerin atladıkları ana öğünlere göre dağılımları mutlak ve yüzde 

değerlerle verilmiştir. 
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Çizelge 4.21. İşçilerin  atladıkları ana öğünlerin dağılımları 

Kadın Erkek Toplam Öğün atlama 

durumu S %   S %   S %   

Sabah 

Hiç atlamam 82 54.6 109 72.7 191 63.6 

Haftaiçi atlarım 49 32.7 28 18.6 77 25.7 

Haftasonu atlarım 19 12.7 13 8.7 32 10.7 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 10.66      SD: 2      p<0.01 

Öğle 

Hiç atlamam 117 78.0 125 83.3 242 80.7 

Haftaiçi atlarım 12 8.0 6 4.0 18 6.0 

Haftasonu atlarım 21 14.0 19 12.7 40 13.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 2.36      SD: 2       p>0.05 

Akşam 

Hiç atlamam 132 88.0 135 90.0 267 89.0 

Haftaiçi atlarım 12 8.0 6 4.0 18 6.0 

Haftasonu atlarım 6 4.0 9 6.0 15 5.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 2.63      SD: 2     p>0.05 

 

 

Araştırma kapsamına alınan işçiler genel örneklem dahilinde incelendiğinde, sabah 

kahvaltısını atlayanların %   36.4, öğle yemeğini atlayanların %   19.3, akşam yemeğini 

atlayanların %   11.0 olduğu görülmektedir. 

 

Kadın işçilerin %   54.6’sınin, erkek işçilerin %   72.7’sinin sabah kahvaltısını, kadın 

işçilerin %  78.0’inin, erkek işçilerin %   83.3’ünün öğle yemeğini kadın işçilerin %  

88.0’inin, erkek işçilerin %   90.0’ının akşam yemeğini hiç atlamadığı saptanmıştır. 

Kadın işçilerin %   32.7’si sabah kahvaltısını, %   8.0’i öğle yemeğini, %   8.0’i akşam 
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yemeğini hafta içleri atlamakta olup, erkek işçilerin %   8.7’si sabah kahvaltısını, %  

12.7’si öğle yemeğini hafta sonları atlamaktadır. 

 

Ankara Ostim’de çıraklar üzerine yapılan bir çalışmada, çalışanların %   15’i öğün 

atlamakta ve en çok atlanan öğün %  50 oranıyla akşam iken %  31 ile kahvaltı ikinci 

sırayı almaktadır(Türkmen 1996). 

 

Yapılan ki-kare analizine göre işçilerin cinsiyetleri ve öğün atlama durumları 

arasındaki fark sabah kahvaltısı için önemli (p>0.01), öğle ve akşam öğünleri için 

önemsiz bulunmuştur.(p>0.05) 

 

4.2.6. İşçilerin ana öğün yemeklerini atlama nedenleri 

 

İşçilerin sabah, öğle, akşam öğünlerini atlama nedenlerinin cinsiyetlerine göre 

dağılımları mutlak ve yüzde sayılarla çizelge 4.22’ de olduğu gibidir. 

 

Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, sabah ve öğle öğününü  zaman bulamadığı için (%   

15,7 sabah, %  5.7 öğle), akşam öğününü ise iştahı olmadığı için ve zaman bulamadığı 

için  atlayanların oranı (%  3.3)birinci sırada yer almaktadır.  

 

Aynı çizelge araştırma kapsamına alınan işçilerin cinsiyetlerine göre 

değerlendirildiğinde, kadın işçilerin %  4.0’ü sabah kahvaltısını, %  3.3’ü ise akşam 

yemeğini zayıflama amacıyla atlamaktadır.Oysa ki Kahvaltı genellikle uzun süren bir 

açlık döneminden sonra yenen ilk öğün olduğu için, kahvaltının atlanması beyin için 

gerekli besin öğelerinin sağlanamaması anlamına gelmektedir. Yapılan çalışmalar, 

kahvaltı atlamanın bilişsel performans üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, bu etkilerin 

yaş, vücut yapısı, cinsiyet, aktivite seviyesi, genel beslenme durumu ve sosyo-

ekonomik düzey ile yakından ilişkili olduğunu ve özellikle kahvaltı içeriğinin bilişsel 

performansın arttırılmasında büyük önem taşıdığını göstermektedir(Bilici 2006). 

Enerjinin besin türü çok önemli olmamakla birlikte, kahvaltılarda karbonhidratlı ve 

yağlı maddeler yanında proteinlerin de bulunması kan şekerinin düşüş hızını 

yavaşlatacağından önerilmektedir(Türkmen 1996). 
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 Erkek işçilerin %  4.7’si sabah öğününü, %  5.3’ü öğle öğününü, % 3.3’ü ise akşam 

öğününü iştahı olmadığından dolayı atlamaktadır. Öğle yemeklerini atlama sebebinin 

yemekleri beğenmediği için olduğunu belirtenlerin oranı sadece kadın işçilerde %  

3.3’dür.  

 

Çizelge 4.22’ e göre, 2 veya daha fazla sebepten sabah kahvaltısını atlayan işçilerin 

oranı %  6.3, öğle öğününü atlayan işçilerin oranı %  0.7, akşam öğününü atlayan 

işçilerin oranı ise %  1.0’dır. 

 

İşçilerin ana öğünleri atlama nedenleri dağılımı arasındaki farkın yapılan istatistiksel 

analize göre önemli olduğu saptanmıştır.(P<0.05) 

 

Hasipek (1988), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde  

çalışan işçiler üzerine yaptığı  bir araştırmada, deneklerin öğün atlama nedenlerinin 

başında zaman yokluğunun %  66.67 oranla ilk sırada yer aldığını saptamıştır. 

 

Mobilya işinde çalışan işçilerin besin tüketim durumlarının araştırıldığı bir çalışmada, 

öğün atlama nedenlerinin başında %  62.1 oranıyla zaman yokluğu gelmektedir( 

Yurttagül ve Yücecan 1983). 

 

Soydal (1998), çalışanlar üzerine yaptığı bir araştırmada, öğle yemeğini yemeyenlerin 

öğün atlama nedenleri arasında, %  25 oranıyla ekonomik sebepler, zaman yokluğu ve 

canının istememesi ilk sırada yer almaktadır. Alışkanlığı olmadığı için ve diğer 

sebepler yüzünden öğle yemeğini atlayanların oranı %  12.5’dir.
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     Çizelge 4.25. İşçilerin ana öğünleri atlama nedenleri 

 
SABAH ÖĞLE AKŞAM 

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
 

Öğün 
atlama 
nedenleri 

S %   S %   S %   S %   S %   S %   S %   S %   S %   
 Atlamıyor 

 82 54.7 109 72.7 
19
1 

63.7 117 78.0 125 
83.

4 
242 80.7 132 88.0 135 90.0 267 89.0 

 Zayıflamak 
için 6 4.0 1 0.6 7 2.3 3 2.0 - - 3 1.0 5 3.3 1 0.7 6 2.0 

 Zaman 
bulamadığı 
için 

29 19.3 18 12.0 47 15.7 5 3.3 12 8.0 17 5.7 4 2.7 6 4.0 10 3.3 
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İştahı 
olmadığı için 

 
13 8.7 7 4.7 20 6.7 6 4.0 8 5.3 14 4.7 5 3.3 5 3.3 10 3.3 

 Yemekleri 
beğenmiyor 1 0.7 - - 1 0.3 5 3.3 - - 5 1.7 - - 3 2.0 3 1.0 

 Uyanamadığı 
için 
 

6 4.0 9 6.0 15 5.0 12 8.0 5 3.3 17 5.7 1 0.6 - - 1 0.3 

 2 veya daha 
fazla sebep 13 8.6 6 4.0 19 6.3 2 1.3 - - 2 0.7 3 2.0 - - 3 1.0 

 
Toplam  150 100.0 150 100.0 

30
0 

100.
0 

150 
100.

0 
150 

10
0.0 

300 100.0 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

  
 X

2
:15.94        SD:6         p<0.05 x

2
:16.31        SD:6         p<0.05 x

2
:10.10        SD:6           p<0.05 
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4.2.7. İşçilerin kahvaltılarını yaptıkları yer 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilere sabah kahvaltısını nerede yaptıkları sorulmuş, ve 

bu soruya ilişkin veriler çizelge 4.23’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23. İşçilerin  kahvaltılarını yaptıkları yerler 

Kadın Erkek Toplam Kahvaltıyı 

yaptıkları yerler S %   S %   S %   

Evde 89 59.3 87 58.0 176 58.7 

İşyerinde 35 23.3 52 34.7 87 29.0 

Yolda herhangi bir yerde 7 4.7 5 3.3 12 4.0 

Yemem 19 12.7 6 4.0 25 8.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 10.43     SD: 3      p<0.05 

 

Çizelge 4.23 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerden kahvaltıyı evinde 

yapanlar %  58.7 ile en yüksek oranı oluştururken, işçilerin %  29.0’unun kahvaltıyı 

işyerinde, %  4.0’ünün yolda herhangi bir yerde, %  8.3’ünün ise kahvaltıyı genellikle 

yapmadığı görülmektedir. 

 

Kadın işçilerin %  59.3’ünün evde, %  23.3’ünün işyerinde, erkek işçilerin %  

34.7’sinin işyerinde, %  3.3’ünün ise yolda herhangi bir yerde kahvaltı yaptıkları 

saptanmıştır. Kadın işçilerin %  12.7‘sinin, erkek işçilerin ise %  4.0’ünün kahvaltı 

yapma alışkanlıkları olmadığı da aynı çizelgede görülmektedir. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre kahvaltılarını yaptıkları yerler arasındaki fark önemli 

bulunmuştur(p<0.05). 

 

4.2.8. İşçilerin öğle yemeklerini yedikleri yerler 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre öğle yemeklerini yedikleri yerlerin dağılımı çizelge 4.24’de 

olduğu gibidir. 
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Çizelge 4.24. İşçilerin  öğle yemeklerini yedikleri yerler 

Kadın Erkek Toplam Öğle yemeklerini 

yedikleri yerler S %   S %   S %   

İşyerinde 143 95.3 134 89.3 277 92.3 

Dışarıda(lokanta vb) 2 1.3 7 4.7 9 3.0 

Evden yemek getiriyorum 1 0.7 1 0.7 2 0.7 

Yemem 3 2.0 2 1.3 5 1.7 

Eve giderim  1 0.7 6 4.0 7 2.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 6.84      SD: 4      p > 0.05 

 

Genel toplamda işçilerin %  92.3’ü öğle yemeğini işyerinde, %  3.0’u dışarıda 

yemektedir. İşçilerin %  0.7’si öğle yemeğini evden getirirken %  1.7’si öğle öğünü 

yememektedir. Kalan %  2.3’lük orana sahip işçiler ise öğle aralarında evlerine 

gitmektedirler. 

 

Yapılan ki-kare analizine göre işçilerin cinsiyetleri ile öğle yemeklerini yedikleri 

yerlerin dağılımları arasındaki fark önemsizdir(p>0.05). 

 

Günümüzde teknolojik gelişmelere, kentleşmeye ve çalışanların sayısındaki artışa 

paralel olarak beslenme hizmetlerinin önemi giderek artmakta, özellikle çalışan 

kesimin günde en az bir öğününü ev dışında yeme zorunluluğu doğmaktadır. Ancak 

bazen bazı çalışanların ev dışında, yine evden hazırlayıp getirdiği besinleri tükettikleri 

görülmektedir. Çalışanların günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerinin yarısını 

karşılayacak bir toplu beslenme hizmeti, bu hizmetlerin etkin bir şekilde yönetim ve 

denetimini zorunlu kılmaktadır. Çünkü işyerlerinde yeterli ve dengeli beslenen kişiler 

psikolojik ve sosyal yönden doyuma ulaşarak daha verimli, sağlıklı, üretken ve huzurlu 

olmaktadır(Beyhan 1997). 

 

Çalışma saatleri arasında sağlanan 1 öğün yemeğin işçilerin iş verimi üzerine olumlu 

etkisi o kadar iyi anlaşılmıştır ki, endüstrileşmiş ülkelerin çoğunda bir yemek servisi 
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işçi sağlığı hizmetlerinin bir parçası kabul edilmektedir. İşyerinde yemek yemeyen 

işçiler ise yemeklerin lezzetsiz oluşundan, temiz olmayışından ve iyi pişmemesinden 

şikayetçi olmaktadırlar(Şahin 1989).  

 

4.2.9. İşçilerin akşam yemeklerini yedikleri yerler 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin akşam yemeklerini yedikleri yerlerin 

cinsiyetlerine göre dağılımları çizelge 4.25’de olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.25. İşçilerin akşam yemeklerini yedikleri yerler 

Kadın Erkek Toplam Akşam yemeklerini 
yedikleri yer 

S %   S %   S %   

İşyerinde 2 1.3 4 2.7 6 2.0 

Dışarıda(lokanta vb.) - - 1 0.6 1 0.3 

Evde 145 96.7 145 96.7 290 96.7 

Yemem 3 2.0 - - 3 1.0 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 4.66      SD: 3      p>0.05 

 

Çizelge 4.25 incelendiğinde, hem kadın hem erkek işçilerin %  96.7’lik bir oranla 

akşam yemeğini evlerinde yedikleri görülmektedir. 

 

Bunun dışında, kadınlarda %  1.3, erkeklerde %  2.7 oranı ile işyerinde yemek yiyenler, 

kadınlarda %  2.0, oranı ile yemek yemeyenler ve erkeklerde %  0.6 oranı ile dışarıda 

yemek yiyenler yer almaktadır. 

 

İşçilerin akşam yemeklerinin yedikleri yerler ve cinsiyetleri arasındaki fark yapılan 

istatistiksel analize göre önemsizdir(p>0.05). 

 

 

4.2.10. İşçilerin ara öğün tüketme durumları 
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Ara öğünlerde tüketilen yiyeceklerin türü ve miktarı önemlidir. Ara öğünlerin ana öğün 

yerine geçmesi ya da ana öğündeki besin tüketimini olumsuz yönde etkileyecek ve iyi 

beslenme alışkanlıklarının gelişmesini engelleyecek şekilde olmaması önem 

taşımaktadır (Demirkaynak 2004). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin ara öğün tüketme durumları ve ara öğünlerde 

tükettikleri besinler çizelge 4.26’da mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

Çizelge 4.26. İşçilerin  ara öğün tüketme durumları  

Kadın Erkek Toplam Ara öğünlerde 

tüketilen besinler S %   S %   S %   

Tüketmiyorum 28 18.7 37 24.7 65 21.7 

Çay  15 10.0 17 11.3 32 10.7 

Kahve 7 4.7 3 2.0 10 3.3 

Neskafe 9 6.0 6 4.0 15 5.0 

Meyve-sebze 7 4.7 6 4.0 13 4.3 

Kek bisküvi 9 6.0 16 10.7 25 8.3 

Süt 1 0.7 - - 1 0.3 

Çikolata vb. 2 1.3 3 2.0 5 1.7 

Meyve suyu - - 1 0.7 1 0.3 

Kolalı içecekler - - 1 0.7 1 0.3 

İki veya daha fazla besin 72 48.0 60 40.0 132 44.0 

Total  150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 9.89           SD: 10      p>0.05 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Çizelge 4.26 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, araştırmaya katılan işçilerden 65 

kişinin %  (21.7) ara öğün tüketmemekte olduğu, işçilerin %  10.7’sinin ara öğünlerde  

çay, %  3.3’ünün kahve, %  5.0’inin neskafe, %  4.3’ünün meyve-sebze, %  8.3’ünün 

kek-bisküvi tükettiği görülmektedir. Ara öğünlerde meyve suyu tüketen işçiler %  

0.3’le çok az bir orana sahiptir. İşçilerin %  44.0’lik kısmı ise ara öğünlerde iki veya 

daha fazla besini tüketmektedir. 

 

Kadın işçilerin %  10.0’u ara öğünlerde çay, %  4.7’si kahve, %  6.0’sı kek-bisküvi, %  

0.7’si süt, %  1.3’ü çikolata vb besinler, %  48.0’i ise bu besinler içinden iki veya daha 

fazlasını tüketmektedirler. 

 

Çizelge 4.26’ya göre, erkek işçilerin %  11.3’ünün ara öğünlerde çay, %  2.0’sinin 

kahve, %  4.0’ünün neskafe, %  4.0’ünün meyve-sebze, %  10.7’sinin kek-bisküvi, %  

2.0’sinin çikolata vb. besinler, %  0.7’sinin meyve suyu, %  0.7’sinin kolalı içecekler, 

ve  %  40.0’ının ise bu besinlerden iki veya daha fazlasını tükettikleri saptanmıştır. 

 

Soydal (1998) çalışanlarda beslenme alışkanlıları üzerine yaptığı araştırmada incelenen 

bireylerin %  60.8’inin öğün aralarında çay ve kahve tükettiğini belirtmektedir. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin cinsiyetleri ve ara öğün tüketme durumlarına 

göre dağılımları arasındaki fark önemsizdir(p>0.05). 

 

4.2.11. İşçilerin yemek yeme hızları 

 

İşçilerin yemek yeme hızları çizelge 4.27’de mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 
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Çizelge 4.27. İşçilerin cinsiyetlerine göre yemek yeme hızları 

Kadın Erkek Toplam Yemek 

yeme hızı S %   S %   S %   

Hızlı 33 22.0 57 38.0 90 30.0 

Normal hızda 94 62.7 76 50.7 170 56.7 

Yavaş 23 15.3 17 11.3 40 13.3 

Toplam 150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 9.20       SD: 2      p < 0.05 

 

Çizelge 4.27 cinsiyete göre incelendiğinde, yemeğini hızlı yiyen kadın işçilerin 

oranının %  22.0, erkek işçilerin oranının %  38.0 olduğu görülmektedir. Kadın işçilerin 

%  62.7’sinin, erkek işçilerin %  50.7’sinin yemeklerini normal hızda yediği, kadın 

işçilerin %   15.3’ünün, erkek işçilerin %  11.3’ünün yemeklerini yavaş yedikleri 

saptanmıştır. 

 

İşçilerin yemeklerini yeme hızları ve cinsiyet arasındaki fark önemlidir(p<0.05). 

 

Bilici (2006), maden işçileri üzerine yaptığı bir araştırmada, bireylerin %  47.3’ü 

yemeklerini normal, %  37.0’sinin hızlı bir şekilde yediğini saptamıştır. 

 

4.2.12. İşçilerin psikolojik durumlarının  besin tüketimlerini etkileme durumu 

 

Bazı psikolojik ve duygusal durumlar (üzüntü, sevinç, heyecan vb.) hormonların etkisi 

ile beslenme davranışlarını etkileyebilmekte ve bu durum sürekli atıştırma ile öğün 

sayısını artırabildiği gibi iştahın kesilmesi ile öğün sayısı azalabilmektedir(Yönel 

2005). 

Araştırma kapsamına alınan işçilere besin tüketimlerinin duygusal durumlarından 

etkilenip etkilenmediği sorulmuş, alınan cevaplara göre elde edilen veriler Çizelge 

4.28’de verilmiştir. 

 

 

 



 49 

Çizelge 4.28. İşçilerin psikolojik durumlarının besin tüketimlerini etkileme durumu 

Kadın Erkek Toplam Duygusal durumlardan 

etkilenmesi durumu S %   S %   S %   

Üzüntü 

Artar 27 18.0 17 11.3 44 14.7 

Azalır 83 55.3 70 46.7 153 51.0 

Değişmez 40 26.7 63 42.0 103 34.3 

x 2 : 8.51      SD: 2      p<0.05 

Sinirlilik 

Artar 23 15.3 16 10.7 39 13.0 

Azalır 60 40.0 50 33.3 110 36.7 

Değişmez 67 44.7 84 56.0 151 50.3 

x 2 : 4.07      SD:2      p>0.05 

Sevinç  

Artar 43 28.7 34 22.7 77 25.7 

Azalır 33 22.0 13 8.6 46 15.3 

Değişmez 74 49.3 103 68.7 177 59.0 

x 2 : 14.49      SD: 2      p<0.01 

HEYECAN 

Artar  11.3 7.3 15 10.0 26 8.7 

Azalır 51 34.0 18 12.0 69 23.0 

Değişmez 88 58.7 117 78.0 205 68.3 

Toplam  150 100.0 150 100.0 300 100.0 

x 2 : 20.50     SD: 2    p<0.01 

 

 

Araştırma kapsamına alınan işçiler genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin 

%  14.7’sinin besin tüketimlerinin üzüntü durumunda arttığı, %  51.0’inin azaldığı, %  

34.3’ünün değişmediği görülmektedir. 
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Besin tüketimi üzüntü durumunda azalan kadın işçilerin oranı %  55.3’le en yüksek 

orana sahipken, üzüntü durumunda besin tüketimi artan kadın işçilerin oranı %  

18.0’dir. Erkek işçilerden besin tüketimi üzüntü durumunda azalanların oranı %  

46.7’dir. 

 

Çizelge 4.28’e göre, sinirli olduğu anlarda besin tüketimi artan kadın işçilerin oranı %   

15.3, azalan kadın işçilerin oranı %  50.0 dir. Erkek işçilerin %  56.0’sının sinirli 

olduğu anlarda besin tüketiminde değişiklik olmamakta, 33.3’ünün azalmaktadır. 

 

Erkek işçilerin %  68.7’sinin, kadın işçilerin %  49.3’ünün sevinç durumunda besin 

tüketimleri değişmemekte, erkek işçilerin %  8.6 kadın işçilerin %  22.0’sinin 

azalmaktadır. 

 

Yine aynı çizelgeye göre heyecan durumunda kadın işçilerin %  7.3’ünün, erkek 

işçilerin %  10.0’unun besin tüketiminin arttığı, kadın işçilerin %  34.0’ünün, erkek 

işçilerin %  78.0’inin heyecan durumunda besin tüketimlerinin etkilenmediği 

saptanmıştır. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin duygusal durumlarından besin tüketimlerinin 

etkilenip etkilenmemesi durumunda üzüntü durumu, ve sinirlilik durumu arasındaki 

fark önemsiz, sevinç ve heyecan durumu arasındaki fark önemli bulunmuştur(sırası ile 

p<0.05, p>0.05, p<0.01, p<0.01). 

 

4.2.13. İşçilerin besin tüketim sıklıkları  

 

Bu bölümde işçilerin bazı besinleri tüketim sıklıkları besin grupları dikkate alınarak 

gösterilmiştir. 

 

4.2.13.1. İşçilerin et-yumurta-k.baklagil ve yağlı tohum tüketim sıklıkları 

 

Et-yumurta ve kurubaklagil grubuna giren yiyeceklerden hayvansal kaynaklılar çok 

miktarda ve iyi kaliteli protein içerirler. Kurubaklagillerde protein miktarı fazladır, 
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ancak bunların protein kalite değeri, yumurta ve etlerin yaklaşık yarısı kadardır. Bu 

yiyecekler demir yönünden zengindirler. Sakatatlar ile kırmızı etler hemdemiri yüksek 

oranda içerdiği için bağırsaklardan emilme oranı çok yüksektir. Yumurta ise örnek 

protein içeren bir besindir(Soydal 1998). Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü 

(FAO) ağır işlerde çalışanların kalori ihtiyacının arttığı ve diyetteki proteinin buna göre 

ayarlanması gerektiğini belirtmektedir(Yükseler 1989). Ülkemizde kullanılan 

standartlara göre günlük protein gereksinmesi erkeklerde 81 g/gün, kadınlarda 69 g/gün 

olarak belirlenmiştir(Soydal 1998). Bir diğer kaynakta ise yetişkin bir bireyin protein 

gereksinimi 50-60 g/gün olarak belirlenmektedir(Baysal vd. 1988). 

 

Çizelge 4.29 araştırma kapsamına alınan işçilerin et-yumurta-k.baklagil tüketim 

sıklıklarının cinsiyetlere göre dağılımını göstermektedir. 

 

Çizelge 4.29 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %  58.7’si haftada 1-2 

kez, %  19.7’si 15 günde bir kırmızı et tüketmektedir. Ayda bir kırmızı et tüketen işçi 

sayısı 24 kişidir(%  8.0). Kırmızı eti hergün tüketen işçi oranı %  3.0, kırmızı et hiç 

tüketmeyen işçilerin oranı ise %  2.7’dir. 

 

Çizelge 4.29’a göre, kadın işçilerden %  49.3’ü haftada 1-2 kez beyaz et tüketerek en 

yüksek orana sahip olurken, bu oranı %  36.7 ile 15 günde bir tüketen, hiç tüketmeyen 

(%  6.0), günaşırı tüketen (%  4.7), ayda bir tüketen (%  2.7), ve her gün tüketen (%  

0.7) kadın işçiler izlemektedir.Erkek işçilerden %  44.7’si beyaz eti haftada 1-2 kez, %  

36.7’si 15 günde bir kez, %  6.7’si ayda bir kez, %  4.0’ü günaşırı, %  0.7’si her gün 

tüketmekte, %  7.3’ü ise hiç beyaz et tüketmemektedir. 

 

Araştırma kapsamına alınan işçiler balık tüketim sıklıklarına göre incelendiğinde, kadın 

işçilerin %  7.3’ü, erkek işçilerin %  4.0’ü hiç balık tüketmediği görülmektedir. Kadın 

işçilerin %  0.7’si, erkek işçilerin de %  0.7’si her gün, kadın işçilerin %  25.3’ü, erkek 

işçilerin %  24.7’si haftada 1-2 kez, kadın işçilerin %  30.7’si, erkek işçilerin %  30.0’u 

ve kadın işçilerin %  35.3’ü, erkek işçilerin %  39.3’ü ayda bir kez balık 

tüketmektedirler. 
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Çizelgeye göre işçilerden %  62.0’si hiç sakatat tüketmemekte, %  20.7’si ayda bir kez, 

%  8.0’i 15 günde bir kez, %  5.7’si haftada 1-2 kez, %  1.3’ü günaşırı, %  2.3’ü hergün 

sakatat tüketmektedir. 

 

Kadın işçilerden %  2.0’si her gün salam-sosis tüketirken, %  30.7’si hiç salam 

tüketmemektedir. Erkek işçilerin %  30.7’si haftada 1-2  kez, %  6.0’sı günaşırı, %  

3.3’ü hergün salam-sosis tüketmektedir. 

 

İşçilerin yumurta tüketim sıklıkları incelendiğinde, işçilerin %  14.7’sinin hergün 

yumurta tükettiği görülmektedir. Kadın işçilerin %  6.0’sı, erkek işçilerin %  9.3’ü hiç 

yumurta tüketmemekte, kadın işçilerin %  19.3’ü erkek işçilerin %  17.3’ü günaşırı 

yumurta tüketmektedir. İşçilerin %  51.3’ü haftada 1-2 kez yumurta tüketenler olup en 

yüksek orana sahiptirler. Ayda bir kez yumurta tüketen kadın işçilerin oranının %  0.7, 

erkek işçilerin oranının %  3.3 olduğu saptanmıştır. 

 

Araştırmaya alınan işçiler kuru baklagil ve yağlı tohumlar tüketim sıklıklarına göre 

genel örneklem dahilinde incelendiğinde, her gün kuru baklagil tüketen işçilerin oranı 

%  3.3, yağlı tohumlar tüketen işçilerin oranının ise %  1.3 olduğu görülmektedir. Hiç 

kurubaklagil tüketmeyen işçilerin oranı %  5.7, hiç yağlı tohumları tüketmeyenlerin 

oranı ise %  33.3’dür. Yine aynı çizelgeye göre, günaşırı kurubaklagil tüketen işçilerin 

oranı %  9.7, yağlı tohum tüketen işçilerin oranı  %  5.0, haftada 1-2 kez kuru baklagil 

tüketen işçilerin oranı  %  61.0, yağlı tohum tüketen işçilerin oranı  %  26.7, ayda bir 

kez kuru baklagil tüketen işçilerin oranı %  2.3, yağlı tohum tüketen işçilerin oranı  %  

21.3 dür. 

 

İşçilerin cinsiyetleri ve et-yumurta-kuru baklagil ve yağlı tohum tüketim sıklıklarına 

göre dağılımları arasındaki fark önemsizdir(p>0.05). 

 

İnşaat işçileri üzerine yapılan araştırmada, işçilerin %  43.2’sinin hayvansal protein, %  

10.3’ünün toplam proteinden yetersiz beslendikleri görülmüştür(Yücecan 1979). 
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Orta Anadolu Linyitleri İşletmesinde yapılan bir çalışmada; günlük protein tüketimi 

önerilen miktarlara uygun olmakla beraber daha çok tahıla dayalı bir besin tüketimi 

olduğundan protein kalitesinin düşük olduğu ve günde 70 g gereksinmenin altında 

protein tüketenlerin oranı %  39.6 olarak saptanmıştır(İpek ve Arslan 1986).
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                 Çizelge 4.29. İşçilerin cinsiyetlerine göre et-yumurta-k.baklagil tüketim sıklıkları 

 Hergün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç   

Besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 3 2.0 10 6.7 93 62.0 27 18.0 13 8.7 4 2.7 

Erkek 6 4.0 14 9.3 83 55.3 32 21.3 11 7.3 4 2.7 

 

Kırmızı 
et 

Toplam 9 3.0 24 8.0 176 58.7 59 19.7 24 8.0 8 2.7 

x 2 :2.82 

SD: 5 

p>0.05 

Kadın 1 0.7 7 4.7 74 49.3 55 36.7 4 2.7 9 6.0 

Erkek 1 0.7 6 4.0 67 44.7 55 36.7 10 6.7 11 7.3 

 

Beyaz 
et 

Toplam 2 0.7 13 4.3 141 47.0 110 36.7 14 4.7 20 6.7 

x 2 :3.19 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 1 0.7 1 0.7 38 25.3 46 30.7 53 35.3 11 7.3 

Erkek 1 0.7 2 1.3 37 24.7 45 30.0 59 39.3 6 4.0 

 

Balık 

Toplam 2 0.7 3 1.0 75 25 91 30.3 112 37.3 17 5.7 

x 2 :2.15 

SD: 5 

P>0.05 

Kadın 2 1.3 1 0.7 4 2.7 12 8.0 28 18.7 103 68.7 

Erkek 5 3.3 3 2.0 13 8.7 12 8.0 34 22.7 83 55.3 

 

Sakatatlar 

Toplam 7 2.3 4 1.3 17 5.7 24 8.0 62 20.7 186 62.0 

x 2 :9.78 

SD: 5 

p>0.05 
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         Çizelge 4.29 (devam) 

  Hergün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç  

Besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 3 2.0 11 7.3 44 29.3 28 18.7 18 12.0 46 30.7 

Erkek 5 3.3 9 6.0 46 30.7 30 20.0 15 10.0 45 30.0 

 

Salam-sosis vb. 

Toplam 8 2.7 20 6.7 90 30.0 58 19.3 33 11.0 91 30.3 

x
2

:1.09 

SD: 5 

p>0.05 

Kadın 22 14.7 29 19.3 79 52.7 10 6.7 1 0.7 9 6.0 

Erkek 22 14.7 26 17.3 75 50.0 8 5.3 5 3.3 14 9.3 

 

Yumurta 

Toplam 44 14.7 55 18.3 154 51.3 18 6.0 6 2.0 23 7.7 

x
2

:4.24 

SD: 5 

P>0.05 

Kadın 6 4.0 15 10.0 90 60.0 28 18.7 3 2.0 8 5.3 

Erkek 4 2.7 14 9.3 93 62.0 26 17.3 4 2.7 9 6.0 

 
Kuru 
baklagil 

Toplam 10 3.3 29 9.7 183 61.0 54 18.0 7 2.3 17 5.7 

x
2

:0.75 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 1 0.7 5 3.3 47 31.3 14 9.3 27 18.0 56 37.3 

Erkek 3 2.0 10 6.7 33 22.0 23 15.3 37 24.7 44 29.3 

 
Yağlı 
tohumlar 

Toplam 4 1.3 15 5.0 80 26.7 37 12.3 64 21.3 100.0 33.3 

x
2

10.30 

SD: 5 

P>0.05 
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4.2.13.2 İşçilerin süt ve süt ürünleri tüketim sıklıkları 

 

Süt ve süt ürünleri grubu mineral maddeler ve kalsiyumca zengin besin maddeleridir. 

Mineral maddeler süt ve süt ürünleri grubunda miktar olarak az olmakla birlikte 

fonksiyonları önemlidir. Süt ve süt ürünlerinin bol miktarda içerdikleri kalsiyum ise 

sütün en önemli elementidir(Ayar 2001). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin süt ve süt ürünleri tüketim sıklıkları çizelge 

4.30’da olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.30 genel örneklem dahilinde incelendiğinde yağlı sütü hiç tüketmeyen işçiler 

%  52.7 ile en yüksek orana sahipken, bu oranı %  25.7 ile haftada 1-2 kez tüketenler, 

%  7.7 ile günaşırı tüketenler, %  5.7 ile 15 günde bir kez tüketenler, %  5.0 ile her gün 

tüketenler izlemektedir. Yağsız sütü hiç tüketmeyen işçilerin oranı %  66.3, az yağlı 

sütü hiç tüketmeyen işçilerin oranı %  64.3’dür. işçilerin %  17’si haftada 1-2 kez, %  

5.3’ü günaşırı yağsız süt, %  17.7’si haftada 1-2 kez, %  55.7’si günaşırı az yağlı süt 

tüketmektedirler. Her gün yağsız süt tüketen işçilerin oranı %  5.3, az yağlı süt tüketen 

işçilerin oranı %  5.7’dir. 

 

Cinsiyete göre çizelge 4.30 incelendiğinde, yağlı yoğurdu her gün tüketen kadın 

işçilerin oranının %  11.3, erkek işçilerin oranının %   15.3, günaşırı tüketen kadın 

işçilerin oranının %  12.7, erkek işçilerin oranının %  14.7, haftada 1-2 kez tüketen 

kadın işçilerin oranının %  27.3, erkek işçilerin oranının %  28.7 olduğu görülmektedir. 

Kadın işçilerin %  46.0’sı, erkek işçilerin %  35.3’ü hiç yağlı yoğurt tüketmemektedir. 

Yine çizelgeye göre, 32 kadın işçi (%  22.7), 55 erkek işçi (%  36.7), haftada 1-2 kez, 2 

kadın işçi (%  1.3), 4 erkek işçi (%  2.7) ayda 1 kez yarım yağlı yoğurt tüketmektedir. 

Hiç yarım yağlı yoğurt tüketmeyen işçilerin %  34.7 ile en yüksek orana sahiptir. 

 

İşçilerden her gün tam yağlı beyaz peynir tüketenlerin oranı %  28.3, az yağlı beyaz 

peynir tüketenlerin oranı %  23.7’dir. günaşırı tam yağlı beyaz peynir tüketen işçilerin 

%   15.0, az yağlı beyaz peynir tüketen işçilerin %  11.7, haftada 1-2 kez tam yağlı 

beyaz peynir tüketen işçilerin %  18.7, az yağlı beyaz peynir tüketenlerin %  26.0 orana 
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sahip oldukları saptanmıştır. İşçilerin %   32.3’ünün beyaz peynir hiç tüketmedikleri 

belirlenmiştir. 

 

İşçiler cinsiyetleri dikkate alınarak kaşar tüketim sıklıklarına göre incelendiğinde, 

kadın işçilerin %  29.3’ü erkek işçilerin %  26.0’sı haftada 1-2 kez, kadın işçilerin %   

15.3’ü, erkek işçilerin %  18.0’i her gün kaşar tüketmekte olup, hiç kaşar peyniri 

tüketmeyen kadın işçiler %  20.0, erkek işçiler %  12.7 orana sahiptir. 

Yine aynı çizelgeye göre, işçilerin her gün %  5.3’ü çökelek, %  10.7’si köy peyniri 

tüketmektedir. Günaşırı çökelek tüketen işçiler %   5.3, köy peyniri tüketen işçiler %  

5.7 orana sahiptir. İşçilerin %   54.3’ü çökeleği, %  58.0’i köy peynirini hiç 

tüketmemektedirler. 

 

İşçilerin %  4.7’si her gün, %  3.7’si günaşırı, %  17.3’ü haftada 1-2 kez, %  27.3’ü 

ayda bir kez dondurma tüketmektedirler.  

 

Yapılan istatistiksel analize göre işçilerin  cinsiyetlerine göre süt ve süt ürünlerinden 

yağlı-az yağlı süt ve çökelek tüketim sıklıkları arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmuştur(p<0.05). 
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         Çizelge 4.30. İşçilerin cinsiyetlerine göre süt ve süt ürünleri tüketim sıklıkları 

 Hergün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda 1 Hiç  Süt ve 
süt ürünleri 

Cinsiyet S %   S. %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 7 4.7 9 6.0 32 21.3 8 5.3 2 1.3 92 61.3 

Erkek 8 5.3 14 9.3 45 30.0 9 6.0 8 5.3 66 44.0 

 
Yağlı 
süt 

Toplam 15 5.0 23 7.7 77 25.7 17 5.7 10 3.3 158 52.7 

x 2 :11.28 

SD:5 

P<0.05 

Kadın 8 5.3 10 6.7 28 18.7 3 2.0 3 2.0 98 65.3 

Erkek 8 5.3 6 4.0 23 15.3 7 4.7 5 3.3 101 67.3 

 
Yağsız 
süt 

Toplam 16 5.3 16 5.3 51 17.0 10 3.3 8 2.7 199 66.3 

x 2 :3.63 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 8 5.3 9 6.0 20 13.3 1 0.7 4 2.7 108 72.0 

Erkek 9 6.0 8 5.3 33 22.0 7 4.7 8 5.3 85 56.7 

 
Az 
yağlı 
süt Toplam 17 5.7 17 5.7 53 17.7 8 2.7 12 4.0 193 64.3 

x 2 :11.88 

SD:5 

P<0.05 

Kadın 17 11.3 19 12.7 41 27.3 1 0.7 3 2.0 69 46.0 

Erkek 23 15.3 22 14.7 43 28.7 6 4.0 3 2.0 53 35.3 

 
Yağlı 
yoğurt 

Toplam 40 13.3 41 13.7 84 28.0 7 2.3 6 2.0 122 40.7 

x 2 :6.83 

SD:5 

p>0.05 
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        Çizelge 4.30. (devam) 

 Hergün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç  Süt ve 
süt 
ürünleri Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 32 21.3 19 12.7 34 22.7 5 3.3 2 1.3 58 38.7 

Erkek 25 16.7 17 11.3 55 36.7 3 2.0 4 2.7 46 30.7 

 
Yarım 
yağlı yoğurt 

Toplam 57 19.0 36 12.0 89 29.7 8 2.7 6 2.0 104 34.7 

x 2 :8.47 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 40 26.7 21 14.0 28 18.7 6 4.0 1 0.7 54 36.0 

Erkek 45 30.0 24 16.0 28 18.7 4 2.7 6 4.0 43 28.7 

 
Tam yağlı 
beyaz peynir 

Toplam 85 28.3 45 15.0 56 18.7 10 3.3 7 2.3 97 32.3 

x 2 :5.71 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 44 29.3 17 11.3 35 23.3 6 4.0 2 1.3 46 30.7 

Erkek 27 18.0 18 12 43 28.7 8 5.3 3 2.0 51 34.0 

 
Az yağlı 
beyaz peynir 

Toplam 71 23.7 35 11.7 78 26.0 14 4.7 5 1.7 97 32.3 

x 2 :5.66 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 23 15.3 16 10.7 44 29.3 23 15.3 14 9.3 30 20.0 

Erkek 27 18.0 28 18.7 39 26.0 20 13.3 17 11.3 19 12.7 

 

Kaşar 

Toplam 50 16.7 44 14.7 83 27.7 43 14.3 31 10.3 49 16.3 

x 2 :6.86 

SD:5 

p>0.05 
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        Çizelge 4.30 (devam) 

 Hergün Günaşırı Haftada1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç   
Süt ve 
süt ürünleri Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 11 7.3 4 2.7 17 11.3 9 6.0 19 12.7 90 60.0 

Erkek 5 3.3 12 8.0 33 22.0 11 7.3 16 10.7 73 48.7 

 

Çökelek 

Toplam 16 5.3 16 5.3 50 16.7 20 6.7 35 11.7 163 54.3 

x 2 :13.60 

SD:5 

P<0.05 

Kadın 15 10.0 6 4.0 14 9.3 10 6.7 11 7.3 94 62.7 

Erkek 17 11.3 11 7.3 20 13.3 12 8.0 10 6.7 80 53.3 

 
Köy 
peyniri 

Toplam 32 10.7 17 5.7 34 11.3 22 7.3 21 7.0 174 58.0 

x 2 :4.010 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 8 5.3 6 4.0 29 19.3 16 10.7 40 26.7 51 34.0 

Erkek 6 4.0 5 3.3 23 15.3 20 13.3 42 28.0 54 36.0 

 

Dondurma 

Toplam 14 4.7 11 3.7 52 17.3 36 12.0 82 27.3 105 35.0 

x 2 :1.64 

SD:5 

p>0.05 
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4.2.13.3. İşçilerin ekmek ve tahıl grubu besinleri tüketim sıklıkları 

 

Tahıl ve tahıl ürünleri grubundaki yiyecekler temel enerji kaynağıdırlar. Türkiye’de bu 

grup yiyecekler bol miktarda tüketilmektedir. Enerji gereksinmemizin yaklaşık %  

50’si ekmek tüketimi, %  60-70’i ise toplam tahıl ürünleri tüketimi ile 

karşılanmaktadır. Bu grup yiyecekler özellikle bulgur ve kepekli un, tiamin (B1 

vitamini) yönünden zengindirler(Türkmen 1996). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin cinsiyetlerine göre ekmek ve tahıl grubu besinleri 

tüketim sıklıkları Çizelge 4.31’de mutlak ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

İşçilerin bulgur tüketim sıklıkları genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin %  

6.0’sının hiç bulgur tüketmediği, %  5.0’inin ayda bir kez, %  17.0’sinin 15 günde bir 

kez, %  59.0’unun haftada 1-2 kez, %  2.7’sinin her gün bulgur tükettiği görülmektedir. 

 

Çizelge 4.31’e göre, kadın işçilerin %  72.7’sinin, erkek işçilerin %  60.0’ının haftada 

1-2 kez pirinç tüketerek en yüksek orana sahip oldukları görülmektedir. Kadın işçilerin 

%  2.0’i, erkek işçilerin %  3.3’ü pirinci hiç tüketmezken, kadın işçilerin %  3.3’ü, 

erkek işçilerin %  6.7’si her gün, kadın işçilerin %  12.7’si, erkek işçilerin %  14.0’ü 

günaşırı pirinç tüketmektedirler. 

 

Araştırma kapsamına alınan işçiler ekmek tüketim sıklıklarına göre incelendiğinde, 

işçilerin %  14.3’ü  kepekli ekmeği, %  79.0’u beyaz ekmeği her gün tüketmektedir. 

İşçilerin %  7.0’si günaşırı beyaz ekmek, %  5.0’i kepekli ekmek tüketmekte olup, hiç 

kepekli ekmek tüketmeyen işçilerin oranı %  65.3, hiç beyaz ekmek tüketmeyen 

işçilerin oranının %  7.7 olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelgeden de görüldüğü gibi, her gün yufka tüketen işçilerin oranı %  2.0, bazlama 

tüketen işçilerin oranı %  2.3’dür. Ayda bir kez bazlama tüketen işçiler %   15.3 orana 

sahiptir. İşçilerin %  29.7’si 15 günde bir kez yufka, %   15.0’i bazlama, %  37.3’ü 

haftada 1-2 kez yufka, %  8.7’si bazlama, %  3.7’si günaşırı yufka, %  2.3’ü bazlama 

tüketmektedir.       
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Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında kadın işçilerin %  4’ünün, erkek işçilerin %  

4’ünün her gün, kadın işçilerin %  10.7’sinin, erkek işçilerin %  16.6’sının günaşırı, 

kadın işçilerin %  64.7’sinin, erkek işçilerin %  59.3’ünün haftada1-2 kez, kadın 

işçilerin %   15.3’ünün, erkek işçilerin ise %  16.0’sının 15 günde bir kez makarna 

tükettikleri saptanmıştır. 

 

Her gün pasta-bisküvi tüketen işçilerin oranı %  9.7 iken, hiç tüketmeyen işçilerin oranı 

ise %  7.0’dir.  

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin ekmek ve tahıl grubu dağılımları ve cinsiyetleri 

arasındaki fark bazlama haricinde önemsizdir(p>0.05) 
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         Çizelge 4.31. İşçilerin cinsiyetlerine göre ekmek ve tahıl grubu besinleri tüketim sıklıkları 

 Hergün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir hiç  Ekmek 
ve tahıl grubu 
besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 4 2.7 16 10.7 85 56.7 28 18.7 8 5.3 9 6.0 

Erkek 4 2.7 15 10.0 92 61.3 23 15.3 7 4.7 9 6.0 

 

Bulgur 

Toplam 8 2.7 31 10.3 177 59.0 51 17.0 15 5.0 18 6.0 

x 2 :0.86 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 5 3.3 19 12.7 109 72.7 10 6.7 4 2.7 3 2.0 

Erkek 10 6.7 21 14.0 99 60.0 14 9.3 1 0.7 5 3.3 

 

Pirinç 

Toplam 15 5.0 40 13.3 208 69.3 24 8.0 5 1.7 8 2.7 

x 2 :5.21 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 119 79.3 11 7.3 6 4.0 - - - - 14 9.3 

Erkek 118 78.7 10 6.7 10 6.7 2 1.3 1 0.7 9 6.0 

 

Beyaz 
ekmek 

Toplam 237 79.0 21 7.0 16 5.3 2 0.7 1 0.3 23 7.7 

x 2 :5.13 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 30 20.0 8 5.3 8 5.3 7 4.7 5 3.3 92 61.3 

Erkek 13 8.7 7 4.7 13 8.7 7 4.7 6 4.0 104 69.3 

 

Kepekli 
ekmek 

Toplam 43 14.3 15 5.0 21 7.0 14 4.7 11 3.7 196 65.3 

x 2 :8.80 

SD:5 

p>0.05 
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        Çizelge 4.31. (devam) 

 Her gün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç  Ekmek 
ve tahıl grubu 
besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 4 2.7 3 2.0 53 35.3 46 30.7 26 17.3 18 12.0 

Erkek 2 1.3 8 5.3 59 39.3 43 28.7 20 13.3 18 12.0 

 

Yufka 

Toplam 6 2.0 11 3.7 112 37.3 89 29.7 46 15.3 36 12.0 

x 2 :4.14 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 1 0.7 3 2.0 7 4.7 19 12.7 29 19.3 91 60.7 

Erkek 6 4.0 4 2.7 19 12.7 26 17.3 33 22.0 62 41.3 

 

Bazlama 

Toplam 7 2.3 7 2.3 26 8.7 45 15.0 62 20.7 153 51.0 

x 2 :16.09 

SD:5 

P<0.05 

Kadın 6 4.0 16 10.7 97 64.7 23 15.3 4 2.7 4 2.7 

Erkek 6 4.0 24 16.0 89 59.3 24 16.0 3 2.0 4 2.7 

 

Makarna 

Toplam 12 4.0 40 13.3 186 62.0 47 15.7 7 2.3 8 2.7 

x 2 :2.10 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 15 10.0 14 9.3 69 46.0 35 23.3 7 4.7 10 6.7 

Erkek 14 9.3 18 12.0 78 52.0 21 14.0 8 5.3 11 7.3 

 

Pasta 
bisküvi 

Toplam 29 9.7 32 10.7 147 49.0 56 18.7 15 5.0 21 7.0 

x 2 :4.70 

SD:5 

p>0.05 
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4.2.13.4.İşçilerin taze sebze-meyve tüketim sıklıkları 

 

Taze sebze ve meyve grubu besinler genellikle az kalori içeren, C vitamini, karoten ve 

potasyumca zengin yiyeceklerdir. Ayrıca bol miktarda posa içerirler. Sebze ve 

meyvelerin bol miktarda içerdikleri posa, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını 

sağladığı gibi bağırsaktan kolesterol metabolitlerinin ve karsinojen maddelerin hızla 

atılmasını sağlamaktadır(Samsatlıoğlu 2004). Meyvelerin besin öğesi değerleri yüksek, 

enerji değerleri düşüktür. Bu nedenle günlük diyette bu yiyeceklerin bulunması hem 

sağlıklı beslenmeye, hem de öğün aralarında yüksek enerjili, düşük besin değerli 

yiyeceklerin daha az tüketilmesine katkıda bulunacaktır(Baysal 2004). 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre  taze meyve ve sebze tüketim sıklıkları çizelge 4.32’de 

olduğu gibidir. 

 

İşçilerin taze meyve ve sebze tüketim sıklıkları çizelge 4.32’den genel olarak 

incelendiğinde, her gün tüketimi en çok olan besin meyvelerde olup (%  70.0), bunu 

sırasıyla yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller (%  70.0), diğer sebzeler (%  34.0), ve 

patates (%  18.0) izlemektedir. İşçilerin %  3.0’ünün yeşil yapraklıları, %  6.0’sının 

diğer sebzeleri, %  2.7’sinin patatesi, %  12.3’ünün turunçgilleri, %  4.7’sinin meyveyi 

hiç tüketmedikleri belirlenmiştir. İşçilerin %  11.7’sinin yeşil yapraklıları, %  9.0’unun 

diğer sebzeleri, %   15.7’sinin patatesi, %  19.0’unun turunçgilleri, %  10.0’unun ise 

meyveyi 15 günde bir kez tükettikleri de aynı çizelgede görülmektedir. 

 

Kadın işçilerin %  20.0’si yeşil yapraklıları, %  13.3’ü diğer sebzeleri, %  6.0’sı 

patatesi, %  19.3’ü turunçgilleri, %  25.3’ü meyveyi her gün tüketmekte olup, %  1.3’ü 

yeşil yapraklıları, %  0.7’si diğer sebzeleri, %  1.3’ü patatesi, %  6.0’sı turunçgilleri, %  

1.3’ü meyveyi hiç tüketmemektedirler. Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, erkek işçilerin 

%  22.0’sinin yeşil yapraklıları, %  14.0’ünün diğer sebzeleri, %  9.0’unun patatesi, %  

32.0’sinin meyveyi her gün tükettiği saptanmıştır. 

 

 



 66 

 

            Çizelge 4.32. İşçilerin cinsiyetlerine göre taze sebze ve meyve tüketim sıklıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her gün Günaşırı  Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç   
Taze  
sebze-meyve 

Cinsiyet  S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın  30 20.0 24 16.0 69 46.0 23 15.3 2 1.3 2 1.3 

Erkek 22 14.7 25 16.7 82 54.7 12 8.0 2 1.3 7 4.7 

 

Yeşil yapraklı  
sebzeler 

Toplam 52 17.3 49 16.3 151 50.3 35 11.7 4 1.3 9 3.0 

x
2

:8.60 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 20 13.3 20 13.3 85 56.7 16 10.7 1 0.7 8 5.3 

Erkek 14 9.3 20 13.3 92 61.3 11 7.3 3 2.0 10 6.7 

 

Diğer  
sebzeler 

Toplam 34 11.3 40 13.3 177 59.0 27 9.0 4 1.3 18 6.0 

x
2

:3.48 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 9 6.0 36 24.0 86 57.3 14 9.3 2 1.3 3 2.0 

Erkek 9 6.0 22 14.7 79 52.7 33 22.0 2 1.3 5 3.3 

 

Patates 

Toplam 18 6.0 58 19.3 165 55.0 47 15.7 4 1.3 8 2.7 

x
2

:11.85 

SD:5 

P<0.05 

Kadın  29 19.3 18 12.0 45 30.0 32 21.3 9 6.0 17 11.3 

Erkek 23 15.3 18 12.0 47 31.3 25 16.7 17 11.3 20 13.3 

 

Turunçgiller  

Toplam 52 17.3 36 12.0 92 30.7 57 19.0 26 8.7 37 12.3 

x
2

:4.30 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 38 25.3 31 20.7 56 37.3 15 10.0 2 1.3 8 5.3 

Erkek 32 21.3 28 18.7 67 44.7 15 10.0 2 1.3 6 4.0 

 

Diğer  
meyveler 

Toplam  70 23.3 59 19.7 123 41.0 30 10.0 4 1.3 14 4.7 

x
2

:1.93 

SD:5 

p>0.05 
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İşçilerin taze sebze ve meyve tüketim sıklıkları dağılımları arasındaki fark yapılan ki-

kare analizine göre patates için önemli(p<0.05), diğerleri için önemsiz 

bulunmuştur(p>0.05). 

 

Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan bir çalışmada, 

çalışanların günlük C vitaminleri incelendiğinde, günlük C vitamini tüketimleri %  

18.3’ünde yetersiz düzeyde, %  10.6’sında sınırda, %  55.8’inde yeterli düzeyde ve %   

15.4’ünde aşırı olduğu saptanmıştır(Soydal vd. 2001). 

 

4.2.13.5. İşçilerin yağ ve şeker tüketim sıklıkları 

 

Bu gruptaki gıdalar, çeşitli yağlar, bal, pekmez ve şeker yerine geçen besinlerdir. 

Vücudun yağ tüketimine gereksinmesi vardır. Ve günlük en az yağ tüketimi toplam 

enerji harcamasının %   15 kadarı olmalıdır. Şeker, bal ve pekmez beslenme için 

gerekli gıdalar değildir. Bunlar yenmez ise herhangi bir beslenme sorunu oluşmaz. 

Ancak bu besinler günlük menüleri lezzetli hale getiren ve insanların hoşnut olmalarını 

sağlayan yiyeceklerdir(Türkmen 1996). 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin cinsiyetlerine göre  yağ ve şeker grubundaki 

besinleri tüketim sıklıkları çizelge 4.33’de olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.33 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, işçilerin her gün tükettikleri 

besinler içinde en yüksek orana zeytinin sahip olduğu görülmektedir. (%   69.0) Bunu 

sırasıyla, sıvıyağ, reçel, yumuşak margarin, şeker ve yerine geçen besinler, zeytinyağı, 

bal, pekmez, tereyağ, sert margarin, mayonez, cips, sütlü tatlılar ve hamur tatlıları 

izlemektedir. (%  61.3, %  35.3, %  32.3, %  30.3, %  21.7, %  21.7, %  18.7, %  12.3, 

%  9.7, %  6.3, %  4.7, %  3.3, %  3) İşçilerin %  10.0’u zeytinyağını, %  17.3’ü 

tereyağı, %  56.0’sı sert margarini, %  25.7’si yumuşak margarini, %  47.0’si cipsi, %  

51.7’si mayonezi, %  3.7’si zeytini, %  9.7’si sıvıyağı, %  36.3’ü pekmezi, %  12.3’ü 

reçeli, %  19.7’si balı, %  12.7’si sütlü tatlıları, %  9.3’ü hamur tatlılarını, %  37.7’si ise 

şeker ve yerine geçen besinleri hiç tüketmemektedir. 

 



 68 

Araştırma kapsamına alınan işçiler cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde, kadın 

işçilerin %  26.0’sı, erkek işçilerin %  34.7’si şeker ve yerine geçen besinleri, kadın 

işçilerin %  20.0’si, erkek işçilerin %  23.3’ü balı, kadın işçilerin %  66.7’si, erkek 

işçilerin %  56.0’sı sıvıyağı, kadın işçilerin %  21.3’ü, erkek işçilerin %  22.0’si 

zeytinyağını, her gün tükettikleri, kadın işçilerin %  35.3’ü, erkek işçilerin %  34.0’ü 

hamur tatlılarını, kadın işçilerin %  12.0’sinin , erkek işçilerin %  19.3’ünün pekmezi, 

kadın işçilerin %  17.3’ünün, erkek işçilerin %  16.0’sının cipsi haftada 1-2 kez 

tükettikleri saptanmıştır. 

 

Yine aynı çizelgeye göre kadın işçilerin %  62.7’si, erkek işçilerin %  49.3’ü sert 

margarini, kadın işçilerin %  50.7’si, erkek işçilerin %  52.7’si mayonezi, kadın 

işçilerin %  24.7’si, erkek işçilerin %  10.7’si tereyağı, kadın işçilerin %  44.7’si, erkek 

işçilerin %  30.7’si şeker ve yerine geçen besinleri hiç tüketmemektedirler. 

 

Araştırmaya katılan işçilerin cinsiyetleri ve yağ, şeker ve yerine geçen besinleri tüketim 

sıklıkları dağılımları arasındaki fark tereyağı tüketimi hariç önemsizdir(p>0.05). 

 

Toplum sağlığının korunması yönünden yağların günlük gıda alımında %  30’un 

altında olması ve hazır gıdalardaki yağ içeriğinin düzenlenmesi yararlı olacaktır. (Ayar 

2001) 
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         Çizelge 4.33. İşçilerin cinsiyetlerine göre yağ,şeker ve yerine geçen besinleri tüketim sıklıkları 

 Her gün Günaşırı Haftada 12- 15 günde bir Ayda bir Hiç  Yağ ve şeker 

yerine geçen besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 39 26.0 9 6.0 22 14.7 10 6.7 3 2.0 67 44.7 

Erkek 52 34.7 9 6.0 22 14.7 15 10.0 6 4.0 46 30.7 

 
Şeker ve 
yerine geçen 

Toplam 91 30.3 18 6.0 44 14.7 25 8.3 9 3.0 113 37.7 

x
2

:7.76 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 5 3.3 10 6.7 53 35.3 52 34.7 15 10.0 15 10.0 

Erkek 4 2.7 14 9.3 51 34.0 51 34.0 17 11.3 13 8.7 

 

Hamur 
tatlıları 

Toplam 9 3.0 24 8.0 104 34.7 103 34.3 32 10.7 28 9.3 

x
2

:1.09 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 5 3.3 6 4.0 55 36.7 53 35.3 11 7.3 20 13.3 

Erkek 5 3.3 12 8.0 37 24.7 60 40.0 18 12.0 18 12.0 

 

Sütlü 
tatlılar 

Toplam 10 3.3 18 6.0 92 30.7 113 37.7 29 9.7 38 12.7 

x
2

:7.75 

SD:5 

P>0.05 

kadın 30 20.0 24 16.0 30 20.0 29 19.3 9 6.0 28 18.7 

Erkek 35 23.3 17 11.3 35 23.3 19 12.7 13 8.7 31 20.7 

 

Bal 

Toplam 65 21.7 41 13.7 65 21.7 48 16.0 22 7.3 59 19.7 

X
2

:4.92 

SD:5 

p>0.05 

Kadın 47 31.3 30 20.0 24 16.0 19 12.7 6 4.0 24 16.0 

Erkek 59 39.3 19 12.7 37 24.7 16 10.7 6 4.0 13 8.7 

 

Reçel 

Toplam 106 35.3 49 16.3 61 20.3 35 11.7 12 4.0 37 12.3 

X
2

:10.12 

SD:5 

p>0.05 
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         Çizelge 4.33(devam) 

 Her gün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç  Yağ ve şeker 
yerine geçen 
besinler Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 22 14.7 12 8.0 18 12.0 22 14.7 11 7.3 65 43.3 

Erkek 34 22.7 12 8.0 29 19.3 16 10.7 15 10.0 44 29.3 

 

Pekmez 

Toplam 56 18.7 24 8.0 47 15.7 38 12.7 26 8.7 109 36.3 

x
2

:10.75 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 100.0 66.7 21 14.0 12 8.0 2 1.3 1 0.7 14 9.3 

Erkek 84 56.0 19 12.7 20 13.3 6 4.0 6 4.0 15 10.0 

 

Sıvıyağ 

Toplam 184 61.3 40 13.3 32 10.7 8 2.7 7 2.3 29 9.7 

x
2

:9.09 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 32 21.3 27 18.0 52 34.7 17 11.3 6 4.0 16 10.7 

Erkek 33 22.0 21 14.0 40 26.7 28 18.7 14 9.3 14 9.3 

 

Zeytinyağı 

Toplam 65 21.7 48 16.0 92 30.7 45 15.0 20 6.7 30 10.0 

x
2

:8.35 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 16 10.7 14 9.3 41 27.3 32 21.3 10 6.7 37 24.7 

Erkek 21 14.0 20 13.3 42 28.0 35 23.3 17 11.3 15 10.0 

 

Tereyağ 

Toplam 37 12.3 34 11.3 83 27.7 67 22.3 27 9.0 52 17.3 

x
2

:13.003 

SD:5 

P<0.05 

Kadın 12 8.0 10 6.7 17 11.3 8 5.3 9 6.0 94 62.7 

Erkek 17 11.3 18 12.0 24 16.0 9 6.0 8 5.3 74 49.3 

 

Sert 
margarin 

Toplam 29 9.7 28 9.3 41 13.7 17 5.7 17 5.7 168 56.0 

x
2

:6.84 

SD:5 

p>0.05 
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         Çizelge 4.33.(devam) 

 Her gün Günaşırı Haftada 1-2 15 günde  bir Ayda bir Hiç  Yağ ve şeker 
yerine geçen 
besinler 

Cinsiyet S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Kadın 52 34.7 11 7.3 29 19.3 8 5.3 6 4.0 44 29.3 

Erkek 45 30.0 20 13.3 30 20.0 12 8.0 10 6.7 33 22.0 

 

Yumuşak 
margarin 

Toplam 97 32.3 31 10.3 59 19.7 20 6.7 16 5.3 77 25.7 

x
2

:6.50 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 8 5.3 6 4.0 26 17.3 27 18.0 16 10.7 67 44.7 

Erkek 6 4.0 11 7.3 24 16.0 17 11.3 18 12.0 74 49.3 

 

Cips 

Toplam 14 4.7 17 5.7 50 16.7 44 14.7 34 11.3 141 47.0 

x
2

:4.57 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 7 4.7 5 3.3 16 10.7 26 17.3 20 13.3 76 50.7 

Erkek 12 8.0 7 4.7 21 14.0 15 10.0 16 10.7 79 52.7 

 

Mayonez 

Toplam 19 6.3 12 4.0 37 12.3 41 13.7 36 12.0 155 51.7 

x
2

:5.77 

SD:5 

P>0.05 

Kadın 107 71.3 20 13.3 15 10.0 2 1.3 2 1.3 4 2.7 

Erkek 100.0 66.7 17 11.3 20 13.3 4 2.7 2 1.3 7 4.7 

 

Zeytin 

Toplam 207 69.0 37 12.3 35 11.7 6 2.0 4 1.3 11 3.7 

x
2

:2.67 

SD:5 

p>0.05 
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4.2.13.6. İşçilerin içecek tüketim sıklıkları 

 

Çizelge 4.34’de işçilerin cinsiyetlerine göre içecek tüketim sıklıkları dağılımları mutlak 

ve yüzde sayılarla verilmiştir. 

 

Çizelge 4.34 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, her gün tüketilen içeceklerin 

içinde en yüksek orana sahip içeceğin çay olduğu (%  82.0), görülmektedir. Bu oranı 

sırasıyla kahve (%  32.3), kola (%   15.0), gazoz (%  7.3), ve diyet kola (%  3.0) 

izlemektedir.haftada 1-2 kez çay tüketen işçiler %  7.3, kahve tüketenler %  25.3, kola 

tüketenler %  36.0, diyet kola tüketenler %  6.3, gazoz tüketenler %  31.7 orana 

sahiptir. İçecekler arasında hiç tüketilmeyen en yüksek orana sahip içeceğin %  78.7 ile 

diyet kola olduğu, bunu sırasıyla gazoz, kola, kahve ve çayın izlediği görülmektedir. 

(%  32.3, %  22.3, %   15.7, %  4.0).  

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre içecek tüketim sıklıkları incelendiğinde, kadın işçilerin %  

82.7’si, erkek işçilerin %  81.3’ü her gün çay, kadın işçilerin %  37.3’ü, erkek işçilerin 

%  27.3’ü kahve, kadın işçilerin %  13.3’ü , erkek işçilerin %  16.7’si kola 

tüketmektedir. Kadın işçilerin %  38.0’inin, erkek işçilerin %  34.0’ünün kolayı, kadın 

işçilerin %  31.3’ü, erkek işçilerin %  32.0’si gazozu haftada 1-2 kez tükettikleri 

saptanmıştır. 

 

İşçilerin cinsiyetlerine göre içecek tüketim sıklıkları dağılımları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur(p>0.05). 

 

Çay ve kahve normal miktarlarda tüketildiğinde sağlıklı kişiler için zararlı olmaz. 

Ayrıca uyarıcı etkisi bulunmaktadır. Çay ve kahve ile birlikte tüketilen şekerin enerji 

gereksinmesine katkısı da düşünülmelidir. Ancak aşırı tüketiminin demir emilimi 

üzerindeki olumsuz etkisi de göz önüne alınmalıdır.(Soydal 1998).  

 

Meşrubatların ise çok miktarda tüketilmesi dengesiz beslenmeye yol açabilir. Kolalı 

gazozların bir şişesinde 20-25 g şeker bulunmakta ve 80-100.0 kalorilik enerji 

sağlamaktadır.(Baysal2004).
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            Çizelge 4.34. İşçilerin içecek tüketim sıklıkları 

  Her gün Günaşırı  Haftada 1-2 15 günde bir Ayda bir Hiç   

İçecekler  Cinsiyet  S %   S %   S %   S %   S %   S %    

Çay  Kadın 124 82.7 7 4.7 10 6.7 2 1.3 - - 7 4.7 

 Erkek 122 81.3 7 4.7 12 8.0 3 2.0 1 0.7 5 3.3 

 Toplam  246 82.0 14 4.7 22 7.3 5 1.7 1 0.3 12 4.0 

x
2

:1.73 

SD:5 

P>0.05 

Kahve  Kadın 56 37.3 30 20.0 34 22.7 7 4.7 3 2.0 20 13.3 

 Erkek 41 27.3 29 19.3 42 28.0 10 6.7 1 0.7 27 18.0 

 Toplam 97 32.3 59 19.7 76 25.3 17 5.7 4 1.3 47 15.7 

x
2

:5.75 

SD:5 

P>0.05 

Kola  Kadın 20 13.3 12 8.0 57 38.0 19 12.7 8 5.3 34 22.7 

 Erkek 25 16.7 15 10.0 51 34.0 21 14.0 5 3.3 33 22.0 

 Toplam 45 15.0 27 9.0 108 36.0 40 13.3 13 4.3 67 22.3 

x
2

:2.02 

SD:5 

P>0.05 

Diyet kola Kadın 5 3.3 2 1.3 8 5.3 10 6.7 4 2.7 121 80.7 

 Erkek 4 2.7 3 2.0 11 7.3 13 8.7 4 2.7 115 76.7 

 Toplam 9 3.0 5 1.7 19 6.3 23 7.7 8 2.7 236 78.7 

x
2

:1.32 

SD:5 

P>0.05 

Gazoz  Kadın 9 6.0 6 4.0 47 31.3 22 14.7 12 8.0 54 36.0 

 Erkek 13 8.7 9 6.0 48 32.0 22 14.7 15 10.0 43 28.7 

 Toplam  22 7.3 15 5.0 95 31.7 44 14.7 27 9.0 97 32.3 

x
2

:2.91 

SD:5 

p>0.05 
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4.3. İşçilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumları 

 

Araştırmanın bu kısmında tutum cümlelerinin ortalama puanları ve cinsiyet, yaş grubu, 

eğitim durumu,  beden kütle indeksi değişkenleri dikkate alınarak elde edilen veriler 

yer almaktadır. 

 

4.3.1. Sağlıklı beslenmeye yönelik tutum cümleleri 

 

Çizelge 4.35’de işçilerin 33 tutum cümlesinden aldıkları puan ortalamaları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.35. işçilerin tutum cümlelerinden aldıkları puan ortalamaları 

Tutum cümleleri −

x  +  sd 

1.Sabah kahvaltısı önemli bir öğündür 4.62 +  0.66 

2.Alınması gereken enerji yaş, 
cinsiyet ve fiziksel aktiviteye göre ayarlanmalıdır 

4.20 +  0.82 

3.Yetişkin bir birey için günde 2 öğün yemek yeterlidir. 3.48 +  1.08 

4.Günde en az 3-5 porsiyon sebze tüketmek gerekir. 3.02 +  1.10 

5.Sebze ve meyveler mevsimi dışında tüketilmemelidir. 3.66 +  1.10 

6.Taze meyve suyu her zaman meyvenin kendisine tercih edilebilir. 3.09 +  1.26 

7.Rafine edilmiş/işlenmiş yiyeceklerden sakınılmalıdır. 3.86 +  1.02 

8.Beyaz ekmek kepekli ekmekten daha faydalıdır. 3.25 +  1.05 

9.Bulgur pirince tercih edilmelidir. 3.01 +  1.05 

10.Tavuk, hindi vb. etler yenirken derisi mutlaka ayrılmalıdır. 3.34 +  1.16 

11.Yetişkin bireylerin mutlaka kırmızı et tüketmesi gerekmez. 2.69 +  1.07 

12.Ayda 1 kez balık tüketmek yeterlidir. 3.11 +  1.25 

13.Et yemeklerini pişirirken yağ koymak gerekmez. 2.97 +  1.02 

14.Yetişkin bireyler için tam yağlı yoğurt ve süt 
yağsızına göre daha faydalıdır. 

2.80 +  1.09 

15.Bitkisel sıvıyağları tereyağına tercih etmek gerekir. 3.27 +  1.21 

16.Yumuşak margarinler bitkisel sıvıyağların yerine kullanılabilir. 3.26 +  1.09 

 



 75 

Çizelge 4.35 (devam) 

17.Alınan yağ çeşidi kalp damar hastalıklarının oluşumunu etkiler. 4.05 +  0.99 

18.Yüksek kolesterolü olanlar bitkisel kaynaklı yiyecekleri tercih 
etmelidir. 

3.91 +  0.95 

19.Günlük diyette yağlı tohumlara(ceviz, fındık, badem) yer 
verilmelidir. 

3.44 +  1.04 

20.Tuz miktarı sağlık için önemli değildir. 2.30 +  1.13 

21.Kızartma sağlıklı bir pişirme yöntemi değildir. 3.85 +  0.98 

22.Tüm bireylerin günde en az 1 lt. su içmesi gereklidir. 4.29 +  0.80 

23.Her besin öğesinden yararlanmak için besin çeşitliliğinin artırılması 
uygun olur. 

4.13 +  0.72 

24.Hazırlama ve pişirme sırasında işlem basamağı fazla olan yemekler 
daha lezzetli ancak daha az sağlıklıdır. 

3.48 +  0.97 

25.Sağlık açısından az az ve sık sık yemek önemlidir. 4.13 +  0.85 

26.Sağlık için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra ek vitamin ve 
mineral desteği almak gereklidir. 

2.46 +  1.09 

27.Günde 2 fincandan fazla kahve içmek sağlık için zararlıdır. 4.01 +  0.85 

28.Günlük çay tüketimini sınırlamak gerekmez. 3.39 +  1.18 

29.Alkol tüketimi sağlık açısından sakıncalıdır. 4.30 +  1.02 

30.Sağlıklı beslenmek açısından bitki çayları önerilebilir. 4.09 +  0.74 

31.Yemekler hızlı yenmemelidir. 4.25 +  0.74 

32.Sağlıklı olmak için yemeklerin düzenli saatlerde yenmesi 
uygundur. 

4.31 +  0.70 

33.Gece çok geç yemek yenmemelidir. 4.34 +  0.74 

 

Çizelgeden de görüldüğü gibi, sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlar içerisinde en çok 

puanı alanlar “sabah kahvaltısı önemli bir öğündür” (4.62 + 0.66), “gece çok geç yemek 

yenmemelidir”( 4.34 + 0.74), “sağlıklı olmak için yemeklerin düzenli saatlerde yenmesi 

uygundur” (4.31 + 0.70), “yemekler hızlı yenmemelidir” (4.25 + 0.74)  tutum 

cümleleridir.En az puan alan tutum cümleleri ise, “tuz miktarı sağlık için önemli 

değildir” (2.30 + 1.13), “sağlık için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra ek vitamin 

ve mineral desteği almak gereklidir” (2.46 + 1.09),  “yetişkin bireylerin mutlaka kırmızı 

et tüketmesi gerekmez” dir (2.69 + 1.07) . 
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Japonya’da yapılan bir çalışmada, en yüksek puan alan tutum cümleleri arasında “taze 

sebze-meyve yemek” (4.31 + 0.86), “gece geç saatte yememek” (4.06 + 0.97) ve “besin 

çeşidini arttırmak” (4.03 + 1.02) yer almıştır(Akamatsu et al. 2005). Bu çalışmada da 

benzer cümleler yüksek puanları almıştır. (sırası ile 3.66 + 1.10), 4.34 + 0.74, 

4.13 + 0.72) 

 

Povey et all. (1998) yaptığı çalışmada sağlıklı beslenmeye yönelik olumsuz tutumlar 

olarak şeker tüketmek, et yemek, fazla yağlı gıdalar tüketmek belirlenmiştir. Bu 

çalışmada ise olumsuz davranışlar arasında et tüketmek, et yemeklerine yağ koymak ve 

tuz miktarını sınırlamamak yer almaktadır. 

 

4.3.2. İşçilerin cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenmeye yönelik 

tutum puanlarının ortalama, minimum ve maksimum değerleri çizelge 4.36’de olduğu 

gibidir. 

 

Çizelge 4.36. İşçilerin  cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutum puanları 

 
Cinsiyet  

 
N 

−

x  +  Sx 
 
Minimum 

 
Maksimum 

Kadın  150 118.03 +  9.25 81 148 

Erkek  150 118.17 +  9.38 95 146 

Toplam  300 118.10 +  9.30 81 148 

f: 0.759      sig: 0.384 

 

Çizelge 4.36 incelendiğinde 150 kadın işçinin aldıkları ortalama puan 118.03 +  9.25, 

minimum puan 81, maksimum puan 148 olup, 150 erkek işçinin aldıkları ortalama 

puan 118.17 +  9.38, minimum puan 95, maksimum puan 146 olduğu görülmektedir.  

 

İfadeler  sonucu alınması gereken 165 puanın alınamadığı, bunun yaklaşık olarak %  

71.5’inin karşılandığı saptanmıştır. 
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Cinsiyetlerine göre işçilerin beslenmeye yönelik tutumları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur.(p>0.05) 

 

4.3.3. İşçilerin yaş gruplarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları 

 

Çizelge 4.37’da araştırma kapsamına alınan işçilerin yaş gruplarına göre sağlıklı 

beslenmeye yönelik tutum puanlarının ortalama, minimum ve maksimum değerleri 

verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.37. İşçilerin yaş gruplarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutum puanları 

 
Yaş grubu 

 
N 

−

x  +  Sx 
 
Minimum 

 
Maksimum 

< 20 19 117.31 +  9.60 95 137 

21-31 148 118.86 +  8.75 91 148 

32-42 105 117.18 +  9.96 81 139 

> 43 28 118.07 +  9.60 100.0 135 

Toplam 300 118.10 +  9.30 81 148 

f : 0.719             sig : 0.542       

 

Çizelge 4.37’dan da görüldüğü gibi, işçilerin ifadelere verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde, yaşı 20 ve  20’den küçük olan işçilerin sayısı 19 olup, aldıkları 

ortalama puan 117.31 +  9.60, aldıkları minimum puan 95, maksimum puan 137’dir. 

Yaşları 21-31 arasında değişen 148 işçinin aldıkları ortalama puan 118.86 +  8.75, 

minimum puan 91, maksimum puan 148, 32-42 yaş grubuna ait 105 fabrika işçisinin 

ortalama puanı 117.18 +  9.96, minimum puanı 81, maksimum puanı ise 139’dur. Yine 

aynı çizelgeye göre 43 yaşından büyük olan işçiler 28 kişi olup ifadelerden aldıkları 

ortalama puan 118.07 +  9.60, minimum puan 100.0, maksimum puan 135 olarak 

saptanmıştır. 
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Çizelge 4.37 genel örneklem dahilinde incelendiğinde ise toplam 300 işçinin yaş 

gruplarına göre aldıkları ortalama puanın 118.10 +  9.30, minimum puanın 81, 

maksimum puanın ise 148 olduğu görülmektedir. Tüm ifadeler  doğru cevaplandığında 

alınması gereken 165 puanın ancak %  72.0’sini aldıkları belirlenmiştir. 

 

Yapılan istatistiksel analize göre yaş gruplarına göre işçilerin sağlıklı beslenmeye 

yönelik tutumları arasında fark önemsiz bulunmuştur(p>0.05). 

 

4.3.4. İşçilerin eğitim durumlarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları 

 

İşçilerin eğitim durumlarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla verilen ifadelere verdikleri cevaplardan aldıkları puanların ortalama, 

minimum, ve maksimum değerleri Çizelge 4.38’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.38. İşçilerin eğitim durumlarına göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutum 

puanları 

 
Eğitim durumu 

 
N 

−

x  +  Sx 
 
Minimum 

 
Maksimum 

Okur-yazar 3 119.67 +  3.79 117 124 

İlkokul 60 115.32 +  8.05(a) 99 141 

Ortaokul 72 115.46 +  8.63(be) 81 135 

Meslek lisesi-düz lise 133 118.70 +  8.72(ce) 90 138 

Yüksekokul 32 126.69 +  10.30(de) 105 148 

Toplam 300 118.10 +  9.2 (ee) 81 148 

 f :11.094           sig: 0.000       

 

Çizelge 4.38’de görüldüğü gibi okur-yazar olan işçilerin aldıkları ortalama puan 119.67 

ilkokul mezunlarının ortalama puanı 115.32 +  8.05,ortaokul mezunlarının ortalama 

puanı 115.46 +  8.63 meslek lisesi veya düz liseden mezun olanların ortalama puanları 

118.70 +  8.72,  yüksekokul mezunu işçilerin ortalama puanları 126.69 +  10.30 olarak 

saptanmıştır. 
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Çizelgeden de anlaşılacağı üzere en yüksek puan ortalaması yüksekokul mezunu 

işçilere aittir. Olumlu tutumların edinilmesinde eğitimin önemi açıkça ortadadır. 

  

Yapılan istatistiksel analize göre yüksekokul mezunu işçiler ile ilkokul, ortaokul ve lise 

mezunu olan işçilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarının farklılığı önemli 

bulunmuştur(p<0.01). 

 

4.3.5. İşçilerin beden kütle indekslerine göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları 

 

Araştırma kapsamına alınan işçilerin beden kütle indekslerine göre sağlıklı beslenmeye 

yönelik tutum puanlarının dağılımları çizelge 4.39’de olduğu gibidir. 

 

Çizelge 4.39. İşçilerin beden kütle indekslerine göre sağlıklı beslenmeye yönelik tutum 

puanları 

 
Beden Kütle İndeksi 

 
N 

−

x  +  Sx 
 
Minimum  

 
Maksimum  

Zayıf(<20) 40 118.80 +  8 105 148 

Normal(20-24) 168 117.81 +  9.90 81 146 

Hafif şişman (25-29.9) 87 118.43 +  8.85 95 139 

Şişman (30-39.9) 5 116.40 +  7.70 104 122 

Toplam  300 118.10 +  9.30 81 148 

f : 0.220        sig : 0.883 

 

Çizelge 4.39 genel örneklem dahilinde incelendiğinde, ortalama puanlar içinde en 

yüksek puanı alan grup 118.80 +  8 puan ile 40 kişi olan zayıf işçilerdir. Bu puanı 

sırasıyla 87 kişinin oluşturduğu hafif şişman işçiler (118.43 +  8.85), 168 kişinin 

oluşturduğu normal ağırlıktaki işçiler  (117.81 +  9.90), ve 5 kişinin oluşturduğu 

şişman grubuna giren işçiler (116.40 +  7.70) izlemektedir.  Çizelgeden de görüldüğü 

üzere, yapılan “one-way Anova” analizi sonucunda beden kütle indekslerine göre 

işçilerin ifadelerden aldıkları ortalama puanlar arasındaki fark önemsizdir.(p>0.05) 
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İş ortamı bireylerde sağlıklı beslenme davranışı yaratmada çok uygun bir ortamdır. 

ABD’de sağlığı geliştirmeye yönelik programların kapsamına beslenme eğitiminin 

alınmasında 1985’de %  17’lik, 1992’de ise %  32’lik bir artış olduğu bildirilmektedir. 

Bununla birlikte işyerlerinde beslenme eğitiminin etkinliğini araştıran çalışma sayısı 

çok azdır. İşyerinde yapılacak olan bu eğitimlerin yanı sıra bireyin sosyal çevresi ve 

ailesi de doğru alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Örneğin ailenin meyve sebze tüketimine karşı olumsuz bakışı bireyin 

tüketim durumunu da doğrudan etkiler. Yapılan çalışmalar işçi ve ailelerine işyerinde 

verilecek olan beslenme eğitimlerinin işçinin sağlıklı davranışlar geliştirmesi açısından 

büyük önem taşıdığını göstermektedir(Bilici 2006).  
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 

 

• İşçiler en yüksek oranda 21-31 yaş grubundadır(%  49.3). Kadınlarda da en 

yüksek oran 21-31 yaş grubunda bulunurken (%  58.7), erkeklerde bu oran 32-

43 yaş grubuna aittir(%  41.3) 

 

• Kadın işçilerin %  63.3’ü, erkeklerin %  48.7’si normal vücut ağırlığındadır. 

Erkeklerde hafif şişmanlar kadınların yaklaşık 5 katıdır(K %  10.0, E %  48.0). 

Cinsiyete göre BKI dağılımları arasındaki fark önemli bulunmuştur(p<0.01) 

 

• İşçilerin %  44.3’ü lise mezunu, %  24.0’ü ortaokul mezunu, %  20.0’si ilkokul 

mezunu ve %  10.7’si yüksekokul mezunudur. 

 

• İşçilerin çoğunluğu evlidir(%  65.3). 

 

• Ailede birey sayısı 3 ve 4 olanların oranı %  61.0’dir ve %  62.4 oranındaki 

işçiler 1 ve 2 çocuğa sahiptir. 

 

• Hem erkek hem kadın işçiler fabrikalarında en fazla oranda işçi pozisyonunda 

çalışmaktadır(%  65.0, %  82.0). Erkek işçilerde usta pozisyonunda çalışanlar 

(%  21.3), kadınlardan daha fazladır(%  4.7). Bunun dışında işçilerin %  5’i şef, 

%  8.3’ü büro işçisi pozisyonundadır. 

 

• İşçiler %  45.3 oranı ile işlerini çok stresli ve stresli bulmaktadır. Geri kalanlar 

ise normal, rahat ve çok rahat bulduklarını söylemişlerdir. (%  46.3, %  6.3, %  

2.0) 

 

• Gelir kaynakları değerlendirildiğinde %  81.7’sinin sadece kendi maaşlarının 

olduğu belirlenmiştir. İşçilerin %  41.7’si gelirinin ¼’ünü beslenmeye 

ayırmaktadır. 
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• Çoğunluğunun herhangi bir sağlık sorunu yoktur(%  89.0) ve %  67’si herhangi 

bir spor veya fiziksel egsersiz yapmamaktadır. 

 

• Erkek işçiler hem sigarayı, hem de alkolü kadınlara göre daha fazla 

tüketmektedir(sigara E %  62.0, K %  32.7 p<0.01; alkol E %  46.0, K %  20.7 

p<0.01) 

 

• Beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde; %  73.7’sinin yemeklerini 

masada, %  93.7’sinin ayrı kaptan yedikleri, sabah-öğle-akşam öğünleri 

saatlerinin düzenli olduğu (%  73.3, %  87.7, %  90.0), %  84.7’sinin günde 3 

öğün yediği bulunmuştur. Sabah öğününü kadınların erkeklere göre daha fazla 

atladığı (K%  45.4, E%  27.4) ve en fazla atlanan öğünün sabah kahvaltısı 

olduğu belirlenmiştir. İşçilerin sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini evlerinde, 

öğle yemeğini ise işyerlerinde yediği saptanmıştır. Ara öğün tüketenlerin en çok 

çay içtikleri (%  11.0) ve kek-bisküvi yedikleri (%  8.3) belirlenmiştir.Yemek 

yeme hızlarını ise işçiler büyük çoğunlukla “normal” olarak değerlendirmiştir. 

Kadınların üzüntülü, sevinçli ve heyecanlı iken yiyecek alımları erkeklere göre 

daha fazla azalmaktadır(p<0.05, p<0.01, p<0.01) 

 

• Besin tüketim sıklıkları incelendiğinde hergün et-yumurta-kurubaklagil ve yağlı 

tohumlardan en çok yumurtanın, süt ve süt ürünlerinden tam yağlı beyaz 

peynirin, ekmek ve tahıl grubundan beyaz ekmeğin, taze sebze ve meyvelerden 

yeşil yapraklı sebzelerin ve turunçgil meyvelerin dışındaki meyvelerin, yağ ve 

şekerlerden reçel, sıvıyağ ve zeytinin tüketildiği bulunmuştur. İçeceklerden ise 

en çok çay tüketilmektedir. 

 

• Beslenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi sonucunda ise işçilerin tam puan 

olan 165’i   alamadıkları, en fazla 148 puan alabildikleri belirlenmiştir. 

Değişkenler dikkate alındığında (cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu, BKI) 

sadece eğitim durumları arasında istatistiksel olarak farklılıklar önemli 

bulunmuştur. 
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Bulgular ışığında şu öneriler yapılabilir; 

 

• Beslenme insanın temel gereksinimlerinin tabanını oluşturur. Uygun iklim 

koşullarında giyinme ve barınma gereksinimleri karşılanmadan insan 

yaşayabilir fakat beslenme olmadan yaşamak olanaksızdır. Özellikle 

çalışanların beslenmesi onların verimliliğinde önemli rol oynamaktadır. 

Beslenme yetersizliğinin neden olduğu huzursuzluklar çoğu kez şekil 

değiştirmiş olarak ortaya çıktığından genellikle ne işçi ne de işveren olayların 

altındaki gerçek nedenin beslenme yetersizliği olabileceğini 

düşünmemektedirler. İşçilerin içinde bulundukları soruların tanımlanıp 

nedenlerinin araştırılması, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak 

uygulamaların yasalara bağlanması gerekmektedir. 

 

• Toplu beslenme yapılabilmesi için işyerlerinde tabldot yemek sistemi 

kurulmalıdır. Sistemin her türlü açıdan hijyenik ve sağlıklı olmasına özen 

gösterilmeli gerekli sanitasyon uygulamaları sağlanmalıdır. Bu tip beslenme 

servislerinin beslenme ve diyetetik alanında yetişmiş diyetisyenlerin ve 

beslenme uzmanlarının sorumluluğu altında işletilmesi gerekmektedir.  

 

• Mutfak sorumluları, yemek hizmetinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını 

saptamak ve çalışanların isteklerini belirlemek amacıyla gerekli kontrol ve 

gözlemleri yapmalıdırlar. Kurum yemekhanesi düzenli olarak ilaçlanmalı, 

gerekli araç-gereç ve personel temin edilmeli, mönüler mutlaka yemekhane 

sorumlusu beslenme uzmanı veya diyetisyen tarafından düzenlenmelidir. 

 

  

• İşçilerin günlük besin gereksinimlerini mümkün olduğunca üç öğünde 

tüketmeleri sağlanmalıdır. İşçiye öğle yemeği sağlanıyorsa bu yemeğin günlük 

besin gereksinimlerinin yarısını karşılar nitelikte olması gerekir.  
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• İşçilerden en fazla verimin alınabilmesi için onlara enerji ile beraber diğer besin 

öğeleri olan protein, yağ, vitamin ve mineral yönünden dengeli bir beslenme 

sağlanmalıdır . 

 

 

• İşverenin işçi için öğle yemeği temin edemediği durumlarda işçi yemeğini 

evden getiriyorsa, rahatça yiyebileceği bir yer temin edilmelidir. Eğer evinden 

de getiremiyorsa çevreden sağlıklı ve nitelikli gıdalar elde edebileceği ortam 

sağlanmalıdır. 

 

• Ara dinlenmelerde sıvı gıdaların alınması psikolojik açıdan olduğu kadar 

fizyolojik açıdan da önemlidir. Sağlıklı yaşam ilkesinden yola çıkılarak su 

tüketimi arttırılabilir.  

 

 

• Ülkemizde işçilere verilen asgari ücret çok sınırlı olduğundan yeterli ve dengeli 

beslenmeleri mümkün olmamaktadır. Ücret saptanmasının da fiyat artışlarına 

uygun olarak yapılması gerekmektedir.  

 

• İşçilere yeterli ve dengeli beslenme konusunda hizmet içi eğitim verilmeli ve 

denetimlerle sürekliliği sağlanmalıdır. Kolay ve kalıcı bir beslenme eğitimi için 

yazılı ve görsel medyadan yararlanılmalıdır. İşçiler ve işçi aileleri değişik 

fizyolojik ve çalışma durumunda olan kimselerin besin gereksinimler değişik 

türdeki besinlerin beslenme değerleri, beslenme ile sağlık ve iş verimi 

arasındaki ilişkiler, besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması için 

yapılacak işlemlerin besin değerleri üzerine etkileri konularında eğitilmelidirler.  

 

• Beslenme eğitimi sayesinde işçi kesimi gibi üretken grupların beslenmeye 

ilişkin yanlış uygulamalarının ve yetersizliklerinin düzeltilmesi sağlanmalıdır. 

İşçilerin içinde bulundukları durum, sorunlarının nitelikleri ve kaynakları 

araştırılmalı, ve bunlara göre çözüm yoluna gidilmelidir. 
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EK-1 
ANKET FORMU 
 
I-Genel Bilgiler 
 
1-Cinsiyet :   1. K              2.  E                     
 
2- Yaş:………. 

 
3- Boy ve Kilo 
 

Boy…………..cm. 
Kilo…………..kg. 

 
4-Eğitim Durumu 
 

1.Okur-Yazar    2. İlkokul   3.Ortaokul  4.Meslek lisesi-Düz Lise  5.Yüksekokul                           
                                             

5-Medeni Durum 
 

1.Evli     2. Bekar   3. Eşinden ayrılmış  4. Eşi vefat etmiş            
 
6-Aynı evde yaşan birey sayısı……………….kişi. 
 
7-Ailedeki çocuk sayısı (halen aynı evde yaşayan)………….çocuk 
 
8.Aile yapısı nasıl dır? 
 
   1.Çekirdek aile     2.Geniş aile 
 
9.Fabrikadaki konumunuz nedir? 
 

1.İşçi         2.Usta        3.Şef        4. Diğer(açıklayınız)………. 
 

10. Sizce yaptığınız iş; 
 
  1. Çok stresli   2.Stresli  3.Normal  4. Rahat   5. Çok rahat 

 
11. Aylık toplam gelirinizi oluşturan gelirler hangileridir? 
 
1.Maaş   2.Serbest ticarethane geliri   3.Gayrimenkul gelirleri       4. Ticari Taksi geliri                                                    
 
5. Ailedeki diğer bireylerin ücretleri    6. Diğer(açıklayınız)………. 

 
 12. Aylık gelirinizin yaklaşık ne kadarını beslenme için harcıyorsunuz? 
        
    1. Yarısını   2. ¾’ünü    3.1/4’ünü     4. Diğer(açıklayınız)………. 
 
13.Süregelen bir sağlık probleminiz var mı? 
 
   1.Yok     2.  Şeker hastalığı      3. Kalp-damar  hastalığı 4. Yüksek tansiyon              
 
   5.Ülser     6. Böbrek rahatsızlığı     7. Romatizma       8. Diğer(açıklayınız)………. 
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14. Düzenli olarak herhangi bir spor vb. yapıyor musunuz?                                                           
 
 1.Hayır                  2.Evet ; yürüyüş ( ) 
                                  koşu    ( ) 
                                             bahçe işleri ( ) 
 beden hareketleri ( ) 
 diğer(açıklayınız)………. 
 
15.Sigara  içiyor musunuz? 
 
 1. Hiç içmedim     2.Bıraktım       3.İçiyorum 
 
16. Alkol kullanıyor musunuz? 
 
  1. Evet                                    2. Hayır                                     3. Bazen 
 

 
 
II-Beslenme Alışkanlıkları 
 
17. Evde yemekler nerede yenir ? 
 
1. Yemek masasında      2. Yer sofrasında 
 
18. Sofrada yemekler ne şekilde yenir ? 
 
1. Bir kaptan                 2. Herkes ayrı kaptan           3. Misafir gelince herkes ayrı kaptan   
 
4. Diğer(açıklayınız)………. 
 
19. Yemek saatleriniz düzenlimidir ? 
          

  
Hayır 

 
Evet 

Sabah kahvaltısı   

Öğle   yemeği   
Akşam yemeği   

 
20. Genellikle günde kaç öğün yemek yersiniz? 
 
1. 1 öğün          2.  2 öğün        3.   3 öğün         4.   4 öğün         5.   5 öğün             
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21. Öğün atlıyor musunuz?  
 

                     Atlarım       Hiç atlamam 

Hafta içi  Hafta sonu  
Sabah kahvaltısı    

Öğle   yemeği    
Akşam yemeği    
 

 
 
22. Öğün atlıyorsanız nedeni nedir? 
 
 Sabah  Öğle  Akşam  

Zayıflamak için    

Zaman bulamadığım için    

Ekonomik sebeplerden dolayı    

İştahım olmadığı için    

Yemekleri beğenmediğim için    

 Diğer(açıklayınız) 
 
 

   

 
 
23. Sabah kahvaltılarınızı genel olarak nerede yaparsınız? 
 

1.Evde     2. İşyerinde     3.Yolda herhangi bir yerde       4. Yemem   
 

   5.Diğer(açıklayınız)………… 
                                 

 
24. Öğle yemeklerini genellikle nerede yersiniz? 
 
1.İşyerinde     2. Dışarıda (lokanta,vb..)       3.  Evden yemek getiriyorum     4. Yemem  
 
5. Diğer(açıklayınız)…………                                                              
 
 
25. Akşam yemeklerini genellikle nerede yersiniz? 
 
1.İşyerinde     2. Dışarıda (lokanta,vb..)       3.  Evde     4. Yemem  
 
5. Diğer(açıklayınız)………… 
 
 
26 Ara öğün tüketir misiniz ? 
 
1. Hayır                    2. Evet                            3. Bazen                                                       
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27. Cevabınız evet / bazen ise genellikle ne tüketirsiniz? 
 
1. Çay şekerli / şekersiz        2.Kahve              3. Neskafe                      4. Meyve-sebze                       
 
  5. Kek-bisküvi vb.             6. Süt                   7. Çikolata vb.                8.Yoğurt-ayran           
 
  9.Meyve suyu              10. Kolalı içecekler                      11. Diğer ( açıklayınız)……….  
 
28. Yemek yeme şekliniz nasıldır ? 
 
1. Hızlı       2.Normal hızda       3. Yavaş 
 
29.Duygusal durumlardan besin tüketiminiz etkilenir mi ? 
 
                                                              
 artar azalır değişmez 
üzüntü    
sinirlilik    
sevinç    
heyecan    
 
 
30.Aşağıdaki besinleri ne sıklıkla tüketirsiniz ? 
 
 Her gün günaşırı Haftada 1- 

2 
15günde1 Ayda1 Tüketmiyor 

Et,Yum., Kuru 
baklagil 

      

Kırmızı Et       
Beyaz et       
Balık       
Sakatatlar       
Salam-sosis-vb       
Yumurta       
Kuru baklagil       
Yağlı tohumlar       
Süt ve Ürünleri       
 Yağlı Süt       
 Yağsız süt       
 Az yağlı süt       
  Yağlı Yoğurt       
   Yarım Yağlı       
Yoğurt 

      

Tam yağlı beyaz 
peynir 

      

Az yağlı  
beyaz Peynir 
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Kaşar        
Çökelek       

 Köy peyniri       
 Dondurma       
Ekmek ve tahıllar       
Bulgur        
Pirinç        
Beyaz ekmek       
Kepekli ekmek       
Yufka       
Bazlama       
Makarna       
Pasta- bisküvi       
Taze sebze-meyve       
Yeşil yapraklı       
Diğer sebzeler       
Patates       
Turunçgiller       
Diğer meyveler       
Yağ ve Şeker       
Şeker ve yerine 
geçen 

      

Hamur tatlıları       
Sütlü tatlılar       
Bal       
Reçel       
Pekmez       
Sıvı yağ       
Zeytin yağı       
Tereyağı       
Sert margarin       
Yumuşak margarin       
Cips       
Mayonez       
 Zeytin       
 Diğer       
Çay       
Kahve       
Kola       
Diyet kola       
Gazoz       
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III- Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumlar 

 
 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorm Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Sabah kahvaltısı önemli bir öğündür.      
Alınması gereken enerji yaş, cinsiyet ve 
fiziksel aktiviteye göre ayarlanmalıdır 

     

Yetişkin bir birey için günde 2 öğün 
yemek yeterlidir. 

     

 Günde en az 3-5 porsiyon sebze   
tüketilmek gerekir. 

     

Sebze ve meyveler mevsimi dışında 
tüketilmemelidir. 

     

Taze meyve suyu her zaman meyvenin 
kendisine tercih edilebilir. 

     

Doğal yiyecekleri rafine edilmiş / 
işlenmişlere tercih etmek gerekir. 

     

 Beyaz ekmek kepekli ekmekten daha 
faydalıdır. 

     

 Bulgur pirince tercih edilebilir.      
Tavuk, hindi vb. etler yenirken derisi  
mutlaka ayrılmalıdır. 

     

Yetişkin bireylerin mutlaka kırmızı et 
tüketmesi gerekmez. 

     

Ayda bir kez balık tüketmek yeterlidir.      
Et yemeklerini pişirirken yağ koymak 
gerekmez. 

     

Yetişkin bireyler için tam yağlı süt ve 
yoğurt yağsızına göre daha faydalıdır. 

     

Bitkisel sıvı yağları tereyağına tercih 
etmek gerekir. 

     

Yumuşak margarinler bitkisel sıvı 
yağların yerine kullanılabilir. 

     

Alınan yağ çeşidi kalp damar 
hastalıklarının oluşumunu etkiler.  

     

Yüksek kolesterolü olanlar  bitkisel 
kaynaklı yiyecekleri tercih etmelidir.   

     

Günlük diyette yağlı tohumlara 
(ceviz,fındık,badem vb.) yer verilmelidir. 

     

Tuz miktarı sağlık için önemli değildir      
Kızartma sağlıklı bir pişirme yöntemi 
değildir. 

     

Tüm bireylerin günde en az 1lt. su içmesi 
gereklidir. 

     

Her besin ögesinden yararlanmak için 
besin çeşitliliğinin artırılması uygun olur. 
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 Kesinlikle 
katılıyoru
m 

Katılıyorum  Kararsızım  Katılmıyor
um  

Kesinlikle 
katılmıyorum 

Hazırlama ve pişirme sırasında işlem  
basamağı fazla olan yemekler daha 
lezzetli ancak daha az sağlıklıdır 

     

Sağlık açısından az az ve sık sık yemek 
önemlidir. 

     

Sağlık için yeterli ve dengeli beslenmenin 
yanı sıra ek vitamin ve mineral desteği 
almak gerekir 

     

Günde 2 fincandan fazla kahve içmek 
sağlık için zararlıdır 

     

Günlük çay tüketimini sınırlamak 
gerekmez 

     

Alkol tüketimi sağlık açısından 
sakıncalıdır. 

     

Sağlıklı beslenme açısından bitki çayları 
önerilebilir. 

     

Yemekler hızlı yenmemelidir.      
 Sağlıklı olmak için öğünlerin düzenli 
saatlerde yenmesi uygundur. 

     

Gece çok geç yemek yenmemelidir      
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