
 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

4-6 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL 

DÖNEMİNDEKİ YETERSİZ VE DENGESİZ BESLENME 

ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI 
 

 

 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 

Danışman 

Doç. Dr. Nurhan ÜNÜSAN 

 

 
 
 

Hazırlayan 

Emel İRCAL SÜMBÜL 

 

 

 
 
 

Konya - 2009 



 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

 

 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI 

 

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve 

akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve 

akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına 

uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda 

bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

  

 

EMEL İRCAL SÜMBÜL 

 
 
 
 



 
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU 

Adı Soyadı  

Numarası  

Ana Bilim / Bilim Dalı  

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tez Danışmanı 

 
 

   
   

   
   

   
 Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Tezin Adı  

 

 
                             Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan 
……………………………… başlıklı bu çalışma ……../……../…….. tarihinde yapılan 
savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından 
yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 
 
 
 
Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza 
   

   

   

 
 

 



i 
 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 

   4–6 Yaş arası çocuklardaki yetersiz ve dengesiz beslenmenin araştırıldığı bir 

çalışmadır. 

 

            Bu çalışmamda bana her zaman destek olan, bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen, 

kıymetli hocam sayın Doç.Dr.Nurhan Ünüsan’ a, çalışmam boyunca bana destek olan annem 

Vesile İrcal’a, eşim Ahter Sümbül’e ve ablam Rahime Akalan’a  teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ÖZET 

Y.Lisans Tezi 

4-6 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL DÖNEMİNDEKİ YETERSİZ VE 

DENGESİZ BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI 
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2009, 73sayfa 

 

Jüri: Doç. Dr. Nurhan ÜNÜSAN 

           Yrd. Doç. Dr. Renan ŞEKER 

Yrd.Doç.Dr.Nurten Sargın 

 

 

          Araştırma dört-altı yaş arası okul öncesi çocuklarının yetersiz ve dengesiz beslenme 

alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yazılmıştır. Konya iline bağlı Ereğli ilçesinde bağımsız 

bir anaokulunda yürütülmüştür. 

 

           Araştırma 34 tane öğrenci velisi ile yapılmıştır. rastgele seçilen 17 deney 17 kontrol 

grubuna ayrılmıştır. Velilere çocukların beslenme davranışları ve ailelerin bilgisini içeren 

anketler verilerek beslenme alışkanlıkları tespit edilmiştir. Deney grubunda bir ay süreyle 

beslenme eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna ise beslenme eğitimi verilmemiştir. Bu süreç 

sonunda tekrar aynı anket dağıtılarak tekrar yapılmıştır.  

 

          Ön test ve son test sonuçlarının değerlendirilmesinde bağımlı örneklem t-testi, deney ve 

kontrol gruplarının ikili değerlendirmesinde ise bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi, her iki test grubunda da 0,05 olarak alınmıştır. Yorumlamalar grafik ve 

şekillerle açıklanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler, SPSS15.0 paket programı ile 

değerlendirilmiştir. 
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Araştırmanın sonunda ise Eğitim verilen aileler ve verilmeyen aileler arasında anlamlı 

farklar bulunmuştur. Okul öncesi kurumlarında beslenme ile ilgili verilen eğitimin olumlu 

yönde etkisi olacağı tespit edilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimler: Beslenme eğitimi,Okulöncesi eğitimi. 
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This study is carried out  at an independent pre-school in Ereğli Konya in order to  

determine the insufficient and unbalanced eating behaviours of  4-6 years old children. 

 

This research is studied with 34 parents.The participants are set randomly and 

seperated equally in 17 experimental group and 17 control group. Questionnaires are given to 

the participants which are about their knowledge level and their  childrens eating behaviours 

to determine the general eating habits.During 1 month, nourishment education program 

applied to the experimental group .On the other hand any education  is given to the control 

group.At the end of  this process the same questionnaire is performed to the both group again. 
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Dependent sampled t-test used for the evaluation of pre-test and post-test beside this 

independent sampled t-test used for the evaluation of control and experiment 

group.Knowledge level is determined as 0.05 for both test group.All comments are explained  

with graphics and images.Study is evaluated statistically with SPSS 15.0 package program. 

            

 

At the result of the study; significiant differences are presented between the parents 

which are included to the parental guided nourishment education program and non-included 

group.Also it is find out that the trainig  can have positive effects at the pre-school institutes. 

 

Keywords:Nutrition education, Pre-school education. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

 Beslenme anne karnında başlar ve yaşamımızın sonuna kadar devam eder. Sağlıklı 

yaşamanın en önemli unsurlarından birisidir beslenme. Yeterli ve dengeli beslenmeyi 

sağlamanın yollarından biride beslenme hakkında alınan eğitimdir. Besin grupları, tüketilecek 

besin porsiyonları, kalori miktarları ve besin hijyeni bilinmelidir. 

 

 Anasınıfına giden çocukların okulda ve evde gerekli besinleri alması ve yemek 

seçmemesi için ailelerin bilgilendirilmesi gerekir. Bu durumun ailelerin beslenme konusunda 

eğitime ihtiyacı olduğunu gösterir. Çocukların model olarak anne ve babalarını aldığı bu 

dönemde doğru beslenme alışkanlıkları çocuğa aşılanabilir. 

 

Beslenme ihtiyaçlarının  daha bilinçli  giderilmesi ve doğru beslenme alışkanlıklarının 

hayatın bir rutini haline gelmesi obezite, kanser, kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığı 

önleyecektir. Bunun yanı sıra doğru ve bilinçli beslenme sağlıklı bir fiziksel ve ruhsal bedene 

kavuşmamızı sağlayacaktır. Bilimsel araştırmalarla, insanın yaşamı için 50'ye yak›n besin 

öğesine gereksinimi olduğu ve insanın, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken 

olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği 

belirlenmiştir.  

 

Çocuklar için verilmesi gereken besinler ve miktarları gereğinden az ya da çok 

alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya 

konmuştur. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin 

öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması 

durumu yeterli ve dengeli beslenmedir. (http://www.salihlihem.com/download/beslenme). 

 

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda metabolizma bozuklukları, enfeksiyonlara 

karşı direncin azalması, kemik dokusu bozuklukları, hipertansiyon, Kalp-damar hastalıkları, 

mide ve karaciğer hastalıkları gibi pek çok hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Vitamin ve 

mineral yetersizliklerine bağlı pek çok yetersizlik belirtileri ortaya çıkmıştır (Yıldırım,2001). 
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Sağlıklı nesiller ve gelişmiş toplumların varlığı için, insan cevherinin şekillenmeye 

başlandığı, çevresel koşullardan en çok etkilendiği dönem olan okulöncesi büyüme ve gelişme 

döneminden itibaren verilecek beslenme eğitimi ile çocukların her besin grubundan kişisel 

özelliklerine uygun, belirlenen ölçülerde dengeli bir şekilde tükettiği sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının edilmesi sağlanabilir (Ünver,2004). 

 

Yağ, karbonhidrat ve proteinlerin, minerallerin ve vitaminlerin yardımıyla yakılıp 

enerji oluşması sürecine katabolizma, küçük parçaların yine vitaminler ve minerallerin 

yardımıyla birleşerek hücrelerin yapılmasına anabolizma denir. Herhangi bir besin öğesinin 

tek başına bir etkinliğinin olmadığı varsayılmaktadır. Bütün besin öğeleri birlikte alındığında, 

vücut normal büyüme ve gelişimini, sağlıklı ve güçlü çalışmasını sürdürebilir (Baysal, 2000). 

 

Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumda, fiziki gücü az, zeka düzeyi orta veya düşük 

insanların sürekli artmasına ve toplumsal düzensizliklere de yol açmaktadır. Eğitim, kültürel 

ve ekonomik sorunların boyutlar büyümektedir( Akçay, 2008). 

 

Beslenme canlının gelişimi için doğal bir ihtiyaçtır. Annenin bu doğal ihtiyaç 

karşısındaki aşırı duyarlılığı bir yandan yemek yemeyi sorun haline getirebilir ve aile-çocuk 

ilişkisini etkileyebilir (Mermer,2003). 

 

             Çocuğun beslenmesinde en önemli husus hiç şüphesiz; "sağlıklı beslenme" 

çerçevesinde yeme alışkanlığı kazanmış olmasıdır. Çocuk ilk duygusal bağlarını kendisini 

besleyenle kurmaktadır. Bu bakımdan çocukların yemek yeme alışkanlığını kazanmasında 

ailedeki büyüklerin çok önemli bir yeri vardır. Çocuk beslenmesinde karşılaşılan en önemli 

sorunlar, çocukların yanlış beslenme alışkanlığı kazanmalarına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır (www.cocugumbuyuyor.com/page1.asp?r=3). 

 

Beslenme bilinçli ve bilinçsiz olabilir. Bilinçsiz beslenmede; alışkanlıklar, gelenekler, 

besinlerin sağlanması, iştah ve doyma duygusu önemli rol oynar. Bilinçli beslenmede ise bu 

unsurların rolü devam ettiği halde, beslenme eğitimi ile bu unsurları kontrol altına alabilir, 

günün koşullarına en uygun ve en ekonomik şekilde yeterli ve dengeli beslenilebilir 

(Ünüsan,2002). 
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1.1.Problem  

 

Bu araştırmada, okul öncesi 4–6 yaş grubu çocuklarının beslenme alışkanlıkları 

nasıldır?  

 

1.2.Amaç 

 

Araştırma okul öncesini kapsayan 4–6 yaş grubu çocuklarının yetersiz ve dengesiz 

beslenme alışkanlıklarını saptayarak beslenme ile ilgili bilgi verilen ve bu bilgileri alamayan 

gruplarda oluşan anlamlı farklılığı belirlemek, alınan eğitimin beslenme alışkanlıklarına olan 

olumlu etkisini belirleyerek tespit etmektir. 

 

1.3.Alt Amaçlar 

 

1. 4–6 yaş grubundaki çocukların ailelerinin beslenme ile ilgili bilgi düzeyleri ve 

davranışları nelerdir? 

 

2. Sosyo-Ekonomik düzeyi birbirine yakın olan bu ailelerde beslenme konulu 

bilgilendirmelerin beslenme bilgilerine etkisi var mıdır? 

 

3. 4–6 Yaş arası bu çocukların yetersiz ve dengesiz beslenmenin neden olduğu durumlar 

nelerdir?  

 

1.4.Denenceler 

 

1.Anaokuluna devam eden 4–6 yaş çocukların ailelerinin bilgi düzeyi ve davranışları 

yetersizdir. 

 

2.Beslenme bilgisi verilen ve verilmeyenler arasında anlamlı düzeyde fark vardır. 

 

2.1.Yeterli ve Dengeli beslenme ile ilgili bilgi verilenler ve verilmeyenlere göre doğru 

beslenme davranışları anlamlı düzeyde yüksektir. 
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2.2.Yeterli ve Dengeli beslenme ile ilgili bilgi verilenler ve verilmeyenlere göre bilgi 

düzeyleri anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

1.5.Araştırmanın önemi 

 

Sağlıklı ve olumlu bireyler yetiştirmenin altın anahtarı yeterli ve dengeli beslenmedir. 

Yeterli ve dengeli beslenme aileler tarafından yanlış anlaşılmakta ve çocukların besinlerden 

gereğinden fazla veya az almalarına neden olabilmektedir. Gelişimin en önemli ve en temel 

basamağı olan okul öncesi çağında beslenme eğitimi vermek önemlidir. Aileleri 

bilinçlendirerek ileride ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı önlem alması sağlanır. 

 

Konya-Ereğli ilçesindeki bağımsız bir anaokulundaki öğrenci velilerine 17 deney 

grubu 17 kontrol grubu olmak üzere 34 kişilik bir gruba uygulanan bu araştırmada yeterli ve 

dengeli beslenme ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek ve artırmak amacıyla yapıldığı için 

önem taşımaktadır. 

 

1.6.Varsayımlar 

 

1.Çocukların aileleri için düzenlenen anketler amaca hizmet edecektir. 

2.Eğitim olarak verilen süre yeterlidir. 

3.Örneklem evreni temsil edecek niteliktedir. 

4.Ailelerin anketleri doğru ve yansız cevaplayacağı varsayılmıştır. 

 

1.7.Sınırlılıklar 

 

1.Konya-Ereğli ilçesindeki bir anaokulundaki 34 öğrenci velisi ile sınırlıdır. 

2.Sosyo-Ekonomik düzeyi belli bir seviyenin üstündeki ailelerle sınırlıdır. 

3.Bu araştırmada 4–6 yaş arası okula devam eden çocukların velilerine, Mart ve Nisan 

aylarında verilen aile bilgilendirmesinde iki ay sürmesi ve yeterli ve dengeli beslenme 

konularıyla sınırlıdır.  
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1.8.Tanımlar 

 

Beslenme: İnsanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için 

gerekli olan öğeleri kullanmasıdır (http://www.bsm.gov.tr/makale/20015.asp?sayi=2015). 

 

Yeterli ve Dengeli Beslenme: Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan 

enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta kullanılmasıdır 

(http://www.abbott.com.tr/beslenme_urunleri/sagliklibeslenme.aspx). 

 

Okul Öncesi Eğitimi: Mecburi eğitim çağına kadar olan çocukların zihin beden duygu ve 

sosyal gelişimlerini sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan onlara iyi alışkanlıklar ve 

davranışlar kazandıran yeteneklerini gelişmesine yardım eden ilkokula hazırlayan eğitim 

evresidir (http://www.aktuelpsikoloji.com.haber.php?haber ). 
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BÖLÜM II 

 

2.1. YETERLİ VE DENGELİ BESLENME 

 

Dünyada beslenme ile ilgili sorunlara bakıldığında, baslıca iki temel sorunun olduğu 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, insanların yeterince besin maddesi bulamamasına bağlı 

açlık sorunu, ikincisi ise, aşırı ve dengesiz beslenmeye bağlı oluşan sağlık sorunlarıdır. Her 

iki durumda da, insan sağlığı risk altına girebilmekte, dünyanın bazı yerlerinde açlığa bağlı 

insan ölümleri görülürken, diğer bazı yerlerinde ise aşırı ve dengesiz beslenmeden 

kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle, insanlar zorluklar yasayabilmektedir. Dolayısıyla, 

insanların en değerli varlıkları olan sağlıklarını korumak için, yeterli ve dengeli beslenmeye 

son derece önem vermeleri gerekmektedir (Demirci, 2003). 

 

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

birinin, yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun biçimde kullanılması "Yeterli ve Dengeli 

Beslenme" olarak tanımlanmaktadır. Bu besin öğeleri, vücudun gereksinimi düzeyinde 

alınamazsa, yeterli enerji oluşamayacağı ve vücut dokuları yapılamayacağı için, "Yetersiz 

Beslenme" durumu gelişebilir. Yanlış besin seçimi, besinlerin gereken miktarda alınmaması, 

her besin öğesinin alınmaması ya da yanlış pişirme yöntemlerinin kullanılması sonucu ise, 

"Dengesiz Beslenme" durumu gelişebilir (Baysal, 1993).  

 

Başarılı çalışma ve sağlıklı bir yasam için gerekli etmenlerin basında 

gelmektedir.Doğru beslenmenin insan vücudundaki önemi çeşitli araştırmalarla ortaya 

konmuştur (Demirci, 2003). 

  

Yeterli ve dengeli beslenmede, bir çocuğun öğrenme yetenekleri ile yakından 

ilişkilidir. Yeterli ve dengeli beslenen çocukların okuldaki algılama ve başarı düzeyleri daha 

yüksektir (Baş, 2003). 

 

Yetersiz ve dengesiz beslenme, günümüzün en önemli sorunlarından biridir (Demirci, 

2003).  
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Çocuğun kişiliği okulöncesi çağlarda şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davranışlarını 

etkileyecek alışkanlıkların edinilmesi, genellikle bu yıllara dayanmaktadır. Aynı şekilde, 

çocuğun bu yaşlarda kazandığı yemek yeme alışkanlığı da hayatının daha sonraki dönemlerini 

etkileyecek ve ileride ortaya çıkacak beslenme sorunlarının temelini oluşturacaktır. Çünkü, 

beslenme çocuğun bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan 

etkilemektedir (Kaya, 1999). 

 

Beslenmede yapılan yanlışlar ve bu yanlışlardan kaynaklanan olumsuzlukları 

açıklamak için, son yıllarda, çeşitli araştırmalar yapılmış ve yanlış beslenmeden kaynaklanan 

sağlık sorunları belirtilmiştir. Batı toplumunun %30-50'sinin "şişman" olduğu, aşırı ve 

dengesiz beslenmeye dayalı olarak bu insanlarda hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar 

hastalıkları, yağ metabolizması bozuklukları görüldüğü belirtilmiştir (Demirci, 2003).  

 

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin, insanın çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini de 

düşürdüğü varsayılmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu, zihnen ve bedenen iyi 

gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler, toplum için bir güç ve kuvvet olmamakla 

birlikte, bir yük olabilir (Baysal, 2000).  

 

Yetersiz ve dengesiz beslenmeye, ayaküstü beslenme alışkanlığı örnek olarak 

verilebilir. Ayaküstü beslenme, özellikle kentsel bölgelerdeki gençlerde yaygın bir beslenme 

biçimine dönüşmüştür. Bu beslenme biçiminin özelliği, sahip oldukları yüksek enerjinin %40-

50'sinin yağdan geliyor olmasıdır. Besin değerleri çok düşüktür ve sodyum içeriği yüksek, 

vitamin A ve kalsiyum açısından fakirdir. Bu tip beslenme, özellikle, obezite ve yüksek 

tansiyon gelişmesine yol açabilmektedir. Ayrıca, enerjisinin fazla olması dışında, hiçbir besin 

de geri olmayan kolalı içeceklerin, ayran, süt ve taze meyve suyuna yeğlenmesi ve bunun 

süreklilik kazanması da yanlış beslenme alışkanlığıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2004). 

 

 Bugüne değin, beslenme ile ilgili araştırmalar, büyüme, gelişme ve yasamın sağlıklı 

olarak sürdürülmesi için, düzenli olarak mutlaka alınması gereken 50 besin öğesi 

tanımlamaktadır. Fakat anne sütü hariç bu 50 öğeyi bir arada sunan bir gıda maddesi 

bulunmamaktadır. Bu maddelerin alımını ancak değişik besinlerin birleşiminden sağlamakla 

olanaklıdır (Demirci, 2003). 
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 Bilimsel araştırmalarla, sağlıklı büyüme ve gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun 

süre yasamak için, besin öğelerinden günlük alınması gereken miktarlar belirlenmiştir. İnsan 

gereksinmesi olan ve besinlerin bileşiminde yer alan besin öğeleri, kimyasal yapılarına ve 

vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre 6 grupta toplanabilir. Bunlar, protein, yağ, 

karbonhidrat, mineral, vitamin ve sudur (Baysal, 2000).  

 

Yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan enerji ve besin öğelerini karşılayacak 

günlük besinlerin yaklaşık miktarları Tablolarda de verilmiştir ( T.C. Sağlık Bakanlığı, 2004). 

 

 Canlılığın temeli, besinlerin alınması, sindirilmesi, hücrelere taşınması, solunumla 

alınan oksijen varlığında enerjiye dönüştürülmesi, küçük parçaların birleştirilerek yeni ve 

yıpranan hücrelerin yapılmasına dayanır. Bu olaylar, metabolizma olarak tanımlanır. Yağ, 

karbonhidrat ve proteinlerin, minerallerin ve vitaminlerin yardımıyla yakılıp enerji oluşması 

sürecine katabolizma, küçük parçaların yine vitaminler ve minerallerin yardımıyla birleşerek 

hücrelerin yapılmasına anabolizma denir. Herhangi bir besin öğesinin tek başına bir 

etkinliğinin olmadığı varsayılmaktadır. Bütün besin öğeleri birlikte alındığında, vücut normal 

büyüme ve gelişimini, sağlıklı ve güçlü çalışmasını sürdürebilir (Baysal, 2000). 

 

2.1.1.Çocuklarda Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Nedenleri: 

 

     Yetersiz ve dengesiz beslenme; Hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırdığı gibi,çeşitli 

hastalıklara da yol açar. İyi beslenmeyen bireylerin fiziksel ve zihinsel gücünde azalma ortaya 

çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak her alandaki çalışmalarda verim düşer, üretim hızı alır, 

kaynaklardan yeterli ölçüde yaralanılmaz (Çopur,2000). 

 

              -Gelir azlığı çoğu kez beslenme bozukluğunda önemlidir (Dirican &Bilgel,1993). 

 

              -Çocukluk çağı, genellikle sorunsuz ve eğlenceli bir dönem olarak kabul edilmekte; 

fakat ailenin maddi durumu, sağlık sorunları, akraba ve arkadaşlarla yaşanan sorunlu ilişkiler, 

çocuğu strese sokabiliyor. Stresin yoğunlaşması, depresyon, kendine güvensizlik; stres 

sırasında salgılanan bazı hormonlar vücut bağışıklığını azaltmakta ve bazı hastalıklara neden 

olabiliyor (http://www.bebek.com/3-6-yas-donemi-cnt2-61-1-5144.html). 
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 -Nüfusun hızlı artışı, aile ve ülke düzeyindeki sorunları arttırmaktadır. Kişi başına 

düşen gelir ve beslenme harcamaları düşmektedir (Işıksoluğu,2003). 

 

 -Beslenmede yanlış alışkanlıklara, inançlara gelenek ve göreneklere göre uygulamalar 

yapılması da yetersiz ve dengesiz beslenmede rol oynar (Işıksoluğu,2003). 

 

-Çalışan annelerin yemek hazırlama, pişirme ve çocuğu ile ilgilenme konusunda 

yeterince zamanının olmaması, çocuğun evde annesi yerine bir bakıcıdan hoşlanmaması  gibi 

nedenlerle çalışan annelerin çocuklarının çalışmayan annelerin çocuklarından daha fazla 

beslenme sorunlarının olduğu bilinmektedir (http://www.bebek.com/3-6-yas-donemi-cnt2-61-

1-5144.html). 

 

-Çevre kirliliği, besinlerin sağlık kurallarına uygun işlenmeyişi besinlerin bozulması 

da yetersiz ve dengesiz beslenmede etkilidir (Çopur,2000). 

 

-Beslenme eğitim düzeyinin düşüklüğü de yetersiz ve dengesiz beslenmede rol oynar 

(Işıksoluğu,2003). 

  

-Okul idaresinin beslenme ilkelerine önem vermemesi, yemeğe ayrılan bütçenin sınırlı 

olması, mutfak personeli ve donanımın yetersiz olması, menüler planlanırken öğrencilerin 

görüşlerine yer verilmemesi ve yemekhanelerin genellikle okul binasının bodrum katında 

olması gösterilebilir. Sonuç olarak okul yemekleri öğrenciler tarafından beğenilmemekte 

tabaklarda artık olarak kalmakta ve atılmaktadır. Oysa okul yemeklerine alternatif olarak 

hizmet veren kantinlerde çocukların daha çok hoşuna giden sandviç, tost, hamburger, pizza, 

cips, kolalı içecekler, çikolata, gofret gibi yiyecekler satılmaktadır. Besleyici değerleri düşük 

ve sağlıksız olan bu yiyeceklerin çocuklar daha fazla cezbetmesi ve zaman içinde sosyal bir 

tutku, al kanlık haline gelmesi, onların yeterli ve dengeli beslenme yerine karın doyurmalarına 

neden olmaktadır (http://www.bebek.com/3-6-yas-donemi-cnt2-61-1-5144.html). 
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2.2. YETERSİZ VE DENGESİZ BESLENME SONUCU GÖRÜLEN HASTALIKLAR 

 

Çocukluk dönemindeki şişmanlık ileri yaşlara yansır ve hipertansiyon, 

kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi kronik hastalıklara zemin hazırlar,  psikolojik 

sorunlara neden olur. Aynı zamanda bu çocuk ve gençlerin uygun olmayan zayıflama diyetleri 

ile sağlıkları bozulur. Vitamin yetersizlikleri, basit guatr, diş sağlının olumsuz yönde 

etkilenmesi de sıkça gözlenebilir. Bu sorumların yanı sıra yapılan güncel çalışmalarla, 

şişmanlık söz konusu olmaksızın özellikle adolesanlar arasında hatalı beslenmeden 

kaynaklanan ve koroner kalp hastalının önemli risk faktörlerinden olan hiperlipidemi ve 

hipertansiyon sıklığının artışına dikkat çekilmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme 

toplumda, fiziki gücü az, zeka düzeyi orta veya düşük insanların sürekli artmasına ve 

toplumsal düzensizliklere de yol açmaktadır. Eğitim, kültürel ve ekonomik sorunların 

boyutlar büyümektedir (Akçay,2008). 

 

2.2.1.Malnütrisyon: Malnütrisyon büyüme ve gelişme için gerekli olan bir ya da daha fazla 

besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz ve dengesiz alınması durumunda 

ortaya çıkan bir hastalıktır (Arlı ve ark, 2003).  

 

1998-Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda kronik beslenme yetersizliğinin bir 

göstergesi olan yaşlarına göre kısa boylu (bodur) kabul edilen 5 yaş altı çocukların oranı % 

16,0 olup, bu değer 1993 TNSA’da % 20,5’dir. Araştırmaya göre 5 yaşındaki çocukların 

yaklaşık altıda biri kronik olarak yetersiz beslenmektedir ve yine yaklaşık % 0,8’i ciddi 

şekilde düşük kiloludur. Çocuklarda büyüme ve gelişme bozukluğu, kırsal alanlardan kente, 

doğudan-batıya doğru 1,6 kez, eğitimsiz veya az eğitimli ailelerde ise eğitimli ailelere kıyasla 

1,5 kez yüksek görülmektedir (www.ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/dap/durum).  

 

2.2.2.Raşitizm: Raşitizm, ülkemizde en sık görülen vitamin yetersizliği olup, D vitamini 

alımı eksikliğine bağlı olarak gelişir. Nadiren D vitamini metabolizmasındaki ve 

emilimindeki çeşitli bozukluklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Raşitizim başlıca kemik 

sistemi olmak üzere birçok sistemi ilgilendiren bir hastalıktır (http://www.cocuk-

gelisimi.com/haber/202-cocuk-sagligi-cocuklarda-rasitizm).  

Çocuklarda protein-enerji malnütrisyonundan sonra görülen önemli beslenme 

sorunlarından birisi de raşitizmdir. D vitamini yetersizliği sonucu gelişen raşitizm gelişmiş 

ülkelerde alınan önlemlerle hemen hemen görülmez olmuştur. Ulusal ve bölgesel çalışmalar 
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ülkemizde raşitizm görülme sıklığının % 7.9-20.0 arasında olduğunu göstermektedir (Pekcan, 

2001). 

 

2.2.3.Anemi: Sağlıklı kişilerde eritrosit sayısının azalması ve ya hemoglobin (Hb) 

konsantrasyonunun 0 yaş grubu için belirlenen normal değerlerin altına düşmesi anemi olarak 

tanımlanır.  

 

Demir eksikliği tanımı hemoglobin yapımı için yeterli miktarda demir bulunmaması 

durumunu ifade eder. Demir eksikliği anemisi ise bu eksikliğin, 0 yaş için belirlenen Hb 

değerlerinin 95. persentilin altına inmesiyle birlikte olan daha ağır şeklidir. Bu durum mental 

ve fiziki gelişim ile davranış üzerindeki önemli etkisi nedeniyle tüm dünyada ve özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilir 

(www.cshd.org.tr/?fullTextId=23). 

   

 Çocukluk demir eksikliği anemisi, çocuğun 1 ve 2 yaşları arasında sıklıkla görülür. 

Hücrelerdeki oksijen miktarının azalmasından dolayı, çocuğun hem öğreniminde hem de 

dayanıklılığında azalmaya neden olabilir. Diğer bir etkisi hastalıklara karşı direncin 

düşmesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet tarafından desteklenen 

Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar (WIC) için Özel Suplement Beslenme Programı vardır 

(Wardlaw, 2003). 

 

2.2.4.Basit Guatr: İyot yetersizliğine bağlı basit guatr önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Prevalansı %30,5 (1998)’dir. Okul çocuklarında (1995) %33,3’dür. Kırsal alan bölgesel 

araştırmalarda 0-5 yaş grubunda %7.9-15.8,6-14 yaş grubunda %92.2- 14.2, gebelerde %17.9-

39.5 ve emzikli kadınlarda %9.4.-17.9’dur (1998). İyot yetersizliği zihinsel geriliğin 

(Kreatinizim) başta gelen nedenidir (Wardlaw, 2003). 

 

2.2.5.Diş Çürükleri: Süt dişlerindeki çürük prevalansı 6 yaşta %83.0,8 yaşında %92.0, çocuk 

başına düşen çürük (d), süt dişi (t) sayısını gösteren dt indeksinin yaşla birlikte 4.4’ten 5.2’ye 

çıktığı bulunmuştur (Aykut, 2005). Bölgesel çalışmalarda prevalans 6-12 yaş grubunda 

%64.0-100.0’dür. Florür düzeyi içme sularında düşüktür ( www.undp.un.org.tr/who/bulten/5).  

 

Küçük yaşlarda diş çürüğü riskini azaltmak için uygun bir diyet programının uzun bir 

süre uygulanması gereklidir. Daha önce, erken diş çürüklerine maruz kalan çocukların daha 
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sonraları ciddi çürüklere maruz kalacakları belirtilmiştir. Çocuklarda diş problemlerinin 

azaltılması için; dişler çıkmaya başladığında oral hijyene başlaması, az miktarda tatlı 

tüketmesi ve yemekler arasında yapışkan, yüksek şekerli ara yemekler yememesi 

sağlanmalıdır (Wardlaw, 2003). 

 

2.3.BESLENME EĞİTİMİ 

 

Beslenme eğitiminde amaç yemeye ve içmeye dayalı karar vermede yol gösterici 

olmaktır. Beslenme durumunun düzeltilmesinin yanında bilgi kazanımı ve davranış 

değişikliğinin kazandırılmasıdır (Devine, 1988). 

 

Okul çağındaki Türk çocuklarında devlet okuluna gidenlerde öğün atlama, özel 

okullardakilerde ise okullarda çıkan yemekleri beğenmeme ya da besleyici olma yan gıdaların 

tüketimi genel beslenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerdir. Büyüme ve gelişme geri kalır. Bu 

gerilik büyüme dönemi bitinceye kadar telafi edilmezse, erişkinliğe yansır ve bu çocuklar 

boyca kısa, zayıf ve güçsüz birer yetişkin olurlar. Enfeksiyon hastalıklar sık ve ağır seyreder 

okula devamsızlık nedeniyle okul başarısı düşer. Özellikle kız çocuklarında menstruasyonun 

da etkisiyle demir eksikliği anemisine sık rastlanır. Ergenlik döneminde kalsiyumun yetersiz 

tüketimi, ileri yaşlarda görülen osteoporoz için bir risk faktörü oluşturmaktadır (Akçay, A 

2008). 

Yeme davranışlarını düzenlemeye katkıda bulunmak gelecekte ki sağlığını ve yeme 

davranışlarının üzerinde etkili olacaktır (Anon, 2002). 

 

2.3.1 Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Beslenme 

Okulöncesi çocukların iştahının azalması nedeniyle, onların beslenme ihtiyaçlarını 

karşılayan planlı bir diyet sorunu bakıcıların karşısına çıkmaktadır. Besin değeri yüksek 

yiyeceklerin seçimi, çocuklar için özellikle önemlidir. Yağ ve basit şeker alımını 

arttırmaksızın tahıllar, meyveler ve sebzelerin vurgulanması için bu iyi bir zamandır. 

Sınırlanmış yağ ve şekerli kahvaltı gevrekleri mükemmel bir seçimdir. Yağ ve basit şeker 

alımını aşırı derecede azaltmaya gerek yoktur, ama yağlı ve şekerli yiyecek seçimleri daha 

besleyici olanların önüne geçmemelidir. Okulöncesi yıllar çocuğun düzenli fiziksel aktiviteler 

ve besleyici yiyecekler üzerine odaklanarak, sağlıklı bir yeme ve yaşama düzeni kurmaya 

başlaması için en iyi zamanlardır. Anne-babalar ve diğer eğitimciler konu modelleridir: onlar 
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çok çeşitlilikte yiyorsa, çocuklarda değişik yiyecekler yerler. Bir olası politika bir-ısırık 

politikasıdır: makul ölçülerde, çocuk en azından bir ısırık almalıdır veya ona sunulan yiyeceği 

tatmalıdır. Ara yemekler için, ebeveynler kabul edilebilir birkaç olasılık sunmalı ve çocuğun 

bunlar arasından seçim yapmasına izin vermelidir; yiyecek seçimi için sorumluluk erken 

başlamalıdır (Wardlaw, 2003).  

 

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi kurumları yönetmeliğinde, okul öncesi eğitimin 

ilkeleri arasında çocukların temizlik, doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazanmaları 

yer almaktadır (Yılmaz, 1999). 

 

Çocuğun bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan etkileyen 

önemli faktörlerden biri yasına, cinsine ve aktivitesine uygun olarak yeterli ve dengeli 

beslenmesidir (Ünüsan, 2001). 

Çocuğun kişiliği okulöncesi çağlarda şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davranışlarını 

etkileyecek alışkanlıkların edinilmesi, genellikle bu yıllara dayanmaktadır. Aynı şekilde, 

çocuğun bu yaşlarda kazandığı yemek yeme alışkanlığı da hayatının daha sonraki dönemlerini 

etkileyecek ve ileride ortaya çıkacak beslenme sorunlarının temelini oluşturacaktır. Çünkü, 

beslenme çocuğun bedensel, duygusal gelişmesini ve sosyal davranışlarını doğrudan 

etkilemektedir (Kaya, 1999).  

 

Yeterli ve dengeli beslenmeme sonucu oluşan sorunların önlenmesi beslenme eğitimi 

ile sağlanabilmektedir. Ülke genelinde halkın beslenme bilgi düzeyinin yetersiz olusu, 

ellerinde mevcut gıda ve ekonomik kaynak olsa bile bu kaynakların faydalı bir şekilde 

kullanımını olumsuz yönde etkilemekte ve hatalı uygulamalara neden olmaktadır. Sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarının temeli çocukluk döneminde atıldığından bu çağlarda verilecek 

eğitim birey olma yolundaki çocuk için çok önemli olmaktadır (Merdol, 1999). 

 

Çocukların beslenmesi anne karnında baslar. Annenin gebe kalmadan önceki beslenme 

durumu da bebeğin sağlığı için büyük önem taşır. Gebelikten önce yeterli ve dengeli 

beslenmiş, sağlıklı annelerin gebelikleri daha sorunsuz geçer. Annenin gebeliği boyunca 

yeterli ve dengeli beslenmiş olması, sağlıklı bebek dünyaya getirebilmenin en temel 

koşuludur. Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebek, yeterli ve dengeli beslenmenin sürmesi ve iyi 

bir bakım ile (asılar, banyo, güneşlenme, egzersiz vb.) sağlıklı bir çocuk olarak büyür ve 

gelişir (Baysal, 2000). 
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Okul öncesi çağda çocuklar evde annelerini, babalarını, bakıcılarını, diğer büyüklerini, 

okulda ise öğretmenlerini taklit ederler. Bu nedenle çocuğun yanında büyükler yemeklere 

karsı olumsuz davranış ta bulunmamalı, olumlu davranış içinde olmalıdırlar. Tabi k 

çocukların hemen doğru beslenme alışkanlıklarını kazanması beklenemez, bu zamanla oluşur. 

Ancak anne, baba ve kardeşler, okul öncesi çağındaki çocuklar için iyi birer modeldir. Yemek 

yeme adetleri aile sofrasında edinilir. Aile sofrası yeterli ve dengeli beslenme için iyi bir 

model oluştururken, aynı zamanda aile bireylerinin bir araya geldiği mutlu bir ortamda 

olmalıdır (Şenol, 1995). 

 

2.4. OKULÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN BESİN GRUPLARI 

 

Besinler, içerdikleri besin öğelerinin türleri, kalitesi ve miktarları yönünden farklıdır. 

Örneğin; taze sebze ve meyvelerde su çok, protein azdır; kuru baklagillerde ise su az, protein 

çok bulunmaktadır. Bu açıdan yeterli ve dengeli beslenmede besinler dört ana gruba ayrılmış, 

dört grubun dışındakiler beşinci grupta toplanmıştır (Baysal, 2000). 
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Tablo.1. Okul öncesi çocuklarının günlük diyetinde bulunması gereken besinlerin ortalama ölçüleri ve 

porsiyon sayıları 
Yaşa Göre Alınması Gereken Porsiyon Sayıları ve Ortalama Ölçüleri BESİN GRUPLARI 

 

 
1-3 yaş 4-6 yaş 

SÜT ve TÜREVLERİ (tam porsiyon) 2 ½ 2-3 

Süt,Yoğurt (orta boy su bardağı) 

Peynir (kibrit kutusu kadar) 

2 

 

1 

2 

 

1 

YUMURTA,ET,KURU BAKLAGİL 

(tam porsiyon) 

¾ -  1 ½ 1- 1 ½ 

 

Yumurta (adet olarak) 

Etler (köfte büyüklüğünde) 

Kuru Baklagiller 

Günde 

1 

1-2 

1-2 YK  

Günaşırı 

1 

2-3 

2-3 YK 

SEBZE ve MEYVELER (tam poriyon) ¾-1 2-3 

Yeşil Yapraklı Sebzeler 

Turunçgilve öteki Meyveler(tam 

porsiyon) 

1-2 YK 

1 KB 

1/3 

2-3 YK 

1 OB 

½ 

TAHIL Ve türevleri (tam porsiyon) 1 ½-2 4-6 

Ekmek (orta kalınlıkta dilim) 

Pilav,Makarna 

1-2 ince 

1-2 YK 

2-3 

2-3 YK 

ŞEKER,TATLI ,YAĞ   

Şeker,Pekmez,Reçel,Bal,Sıvı ve Katı 

Yağ 

2-3 YK 

1 YK 

1 YK 

3-4 YK 

1-2 YK 

1 YK 

 

YK:Yemek Kaşığı          KB:Orta boy       OB:Büyük boy                        

(Ünver,2004) 
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2.4.1.Süt ve türevleri: Bu grup besinler; kemik-diş gelişimi, sinir sistemi ve kasların düzenli 

çalışması için gerekli vitamin ve mineralleri içeren; süt, yoğurt, ayran, peynir, süttozu, 

çökelek, dondurma, sütlü tatlılar ile süt ya da yoğurtla yapılan öteki yiyecekler yer alır. Süt ve 

türevleri kalsiyum ve fosforun en iyi kaynağıdır. Bu gruptaki besinler tüketilerek okulöncesi 

çocukları kalsiyum gereksinimini karşılayabilirler. Süt ve türevleri çocuklar için iyi kalitede 

protein içerirler. Protein miktarı; süt ve yoğurt gibi sulu olanlarda az; çökelek, peynir ve 

özellikle süttozunda çoktur. Sütte ayrıca laktoz ve yağda bulunur yine riboflavinin de iyi 

kaynağıdır. Süt ve türevleri nispeten düşük miktarda demir ve C vitamini bulunur. Bu 

besinlerdeki demirin emilim oranı yüksektir. Okulöncesi çocuğun diyetinde bu gruptan günde 

2-3 porsiyon bulundurulmalıdır. Süt ve türevlerinden, 5–6 yaş okul öncesi çocuklarının 

tüketebileceği porsiyon örnekleri olarak 1 fincan süt, 1 fincan yoğurt 1 porsiyon olarak 

değerlendirilebileceği gibi 1/2 fincan dondurma ve tatlı yoğurt, 1/2 fincan puding yarım 

porsiyon (1/2) olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak en azından verilecek olan 2 su bardağı 

süt (400–500 gr.), 1 kibrit kutusu kadar peynir ya da çökelek çocuğu günlük ihtiyacını 

karşılayabilir. Belirtilen sütün yarısı yoğurt, sütlü tatlı yaparak ya da başka yemeklere 

katılarak yedirilebilir. Çocuğun süt içmekten bıkmaması için; sabah, ara kahvaltıda ve gece 

yatmadan önce verilebilir. Okulöncesi çocuğun 500 – 600 gr. üzerinde süt tüketmesi için 

zorlanmamalıdır. Çünkü aşırı miktarda verilen süt, çocuğun kendisi için gerekli diğer 

besinleri yemesini engelleyebilir ( Baysal, 2000; Sağlık Bak & Hacettepe Üniv, 2004). 

 

2.4.2.Et yumurta kuru baklagiller: Bu gruptaki besinler gerek zeka gerekse bedenen 

büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemli olan protein kaynakları; a) Koyun, sığır, kümes 

hayvanları, av hayvanlarının etleri; börek, yürek, karaciğer gibi organlar, balık ve öteki su 

ürünleri, b) Yumurta, c) Her türlü kuru baklagiller (fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya 

fasulyesi). d) Fındık, fıstık, ceviz, susam, badem gibi yağlı tohumlardır. Et, yumurta ve kuru 

baklagil grubunun en önemli özelliği proteince zengin olmasıdır. Okulöncesi çocuğunun 

protein gereksiniminin çoğu bu gruptaki besinlerden karşılanabilir. Bu gruptaki yiyeceklerin 

çoğunun içeriği yağ oranı bakımından zengindir. Bitkisel kaynaklı olanları ise karbonhidrat 

yönünden zengindir (Şanlıer&Ersoy,2004). 

 

Bu gruptaki besinlerin yararları; Büyüme ve gelişmeyi sağlarlar. Hücre yenilenmesi, 

doku onarımı ve görme işlevinde görev alan besin öğelerini sağlarlar. Kan yapımında görevli 

en önemli besin öğeleri bu grup tarafından sağlanır. Sinir, sinir sistemi ve deri sağlığında 
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görev alan besin öğeleri en çok bu grupta bulunur. Hastalıklara karşı direnç kazanılmasında 

rolü olan en önemli besin grubudur (Sağlık Bak & Hacettepe Üniv, 2004). 

 

Başta karaciğer olmak üzere, bu gruptaki besinler vitaminlerin ve mineral (Ca., Mg., 

Fe ve İ) iyi kaynaklarıdır; ancak C vitamini yönünden zengin değildirler. Tüm su ürünleri 

kaliteli protein, A, K ve Bı, B2 vitaminleri, iyot, çinko gibi mineraller bakımından zengindir. 

Kanatlı hayvan etleri de protein, B vitaminlerinin çoğu, demir, çinko açısından zengindir. 

Özellikle tavuğun beyaz eti en yağsız ettir. Yumurta örnek protein kaynağıdır. Bir yumurta da 

ortalama 6 gr kadar protein, 37 gr kadar su, 6 gr kadar yağ ve çok az karbonhidrat vardır. 

Ayrıca yumurta, demir, A vitamini ve B vitaminlerinden bazıları bakımından zengin bir 

besindir (Şanlıer & Ersoy, 2004). 

  

Okulöncesi çocuğun diyetinde bu gruptan günde ilk yaşlarda 1/2 porsiyon kadardan 

başlanarak (bir yumurta, bir köfte kadar et ya da bir yemek kaşığı kuru baklagil), çocuk 

büyüdükçe (4-6 yaş) bu oran 1 – 1 1/2 tam porsiyona arttırılabilir. Et, Yumurta, Kuru 

baklagillerden, 5-6 yaş okul öncesi çocuklarının tüketebileceği porsiyon örnekleri olarak 2-3 

pişmiş köfte büyüklüğünde et, 3-4 parça küçük tavuk budu, 3-4 kaşık pişmiş kuru baklagil, 1 

yumurta 1 porsiyon olarak değerlendirilebileceği gibi 1/2 fincan kuru fasulye ve 1/3 kase sert 

kabuklu kuru yemiş (fındık, fıstık, ceviz) yaklaşık olarak 28 gr. ete eş gelir, yarım porsiyon 

(1/2) olarak değerlendirilebilir. Yine çocuğa, günlük beslenmesinde et, yumurta, kurubaklagil 

grubundan en azıdan günaşırı bir yumurta yedirilir. Yumurta verilmediği gün et miktarı; 

ancak ikisi de az verildiğinde dengeli beslenmeyi sağlamak için kuru baklagil miktarı 

arttırılır. Haftada bir kez böbrek, yürek, karaciğer gibi besinlerden birinin, en az bir kez de 

balık yedirilmesi yararlı olur. Okulöncesi çocuklarının besleneceği etler; çocuğun yaşına, diş 

yapısına ve kişisel beğenisine göre, ezilerek, köfte yapılarak, haşlanarak, sebze yemeklerine 

ve çorbalara katılarak yedirilebilinir. Yağlı etler daha fazla enerji verirler. Bunun yanı sıra 

yağsız etlerin kalori değeri düşük, protein değeri yüksek olmaktadır. Bu gruptaki yiyeceklerin 

fiyatları çok farklıdır. Ucuz ve çok pahalı olanları bulunmaktadır. Ekonomik durumu düşük 

olan bireyler bu gruptan ucuz olanları seçerek ihtiyaçlarını karşılayabilir. Örneğin; koyun 

etine göre dana eti; pirzola, biftek gibi etlere göre tavuk, organ etleri; levrek, barbunya 

balığına göre hamsi, istavrit türleri, et ürünleri yerine kuru baklagiller daha ucuzdur, bu 

şekilde hareketle hayvansal protein ihtiyacı daha ekonomik yollardan karşılanabilir (Baysal, 

2000; Sağlık Bak & Hacettepe Üniv, 2004). 
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2.4.3.Sebze ve meyveler: 

 

Vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşıladığımız sebze ve meyveler, vücut direncinin 

artmasından, sindirim sistemine kadar vücudumuzun çalışmasında önemli role sahiptir. 

Bitkilerin genellikle yemeklik ve salata olarak tüketilmek üzere kullanılan bölümüne sebze, 

tatlı olarak yenilen bölümüne meyve olarak bilinmektedir. Sebzeler görünüşleri ve 

içeriklerine göre; yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı renkli sebzeler (pancar, lahana vb.), sarı 

renkli sebzeler (havuç, domates gibi), beyaz renkli sebzeler (patates, patlıcan gibi) gruplara 

ayrılırlar. Meyvelerin bileşimi de sebzelere benzer. Ancak meyveler içerdikleri su oranının 

fazla olmasıyla susuzluğu giderici ve içeriklerindeki selüloz nedeniyle de bağırsakların 

çalışmasına yardımcı olurlar. Meyveler çiğ olarak, pişirilerek tatlı, kuru meyve (incir, üzüm, 

kayısı vb.) olarak yenir. Kuru meyvelerin enerji değeri yüksektir ve mineraller yönünden de 

zengindirler özellikle demir bol miktarda bulunabilir (Şanlıer & Ersoy, 2004).  

5-6 yaş çocuklarının günlük olarak meyve grubundan 2 porsiyon, sebze grubundan 3 

porsiyon almaları yeterli olabilir. Sebze ve meyvelerden, 5-6 yaş okul öncesi çocuklarının 

tüketebileceği porsiyon örnekleri olarak meyvelerden; 1 normal boy muz, portakal, şeftali,  ¾ 

fincan meyve suyu, ½ fincan elma ezmesi, kuru meyve(kayısı, üzüm), 15-20 kuru kayısı, 

sebzelerden; yarım fincan yeşil fasulye, patates, 6-7 tane pişmiş küçük boy havuç,  fincan 

marul(salata), yarım fincan bezelye porsiyon olarak değerlendirilir. Okulöncesi çocuğunun 

diyetinde bu gruptan her gün en az üç kez sebze ve meyve verilmektedir. Bunlardan biri, 

portakal, mandalina, elma, şeftali, domates, havuç gibi çiğ olarak yenebilecek türde; diğerleri 

ise, yeşil yapraklı sebzelerden seçilmelidir. Üçüncü ise; başka türde sebze ve meyve olabilir. 

Çocuğun yaşına ve isteğine göre bir kısmı meyve suyu ve ezme şeklinde verilebilir (Baysal, 

2000). 

 

2.4.4.Tahıl ve türevleri: 

 

Temel enerji kaynağımız olan tahıllar ve bunlardan yapılan yiyeceklerdir. Bu gruptaki 

besinler genel olarak karbonhidrat ve B grubu vitamin ihtiyacını karşılar. Buğday, yulaf, arpa, 

mısır, pirinç ile bunlardan yapılan ekmek, şehriye, bulgur, irmik vb. tahıl grubuna girer. 

Tahılların içeriğinde bulunan proteinin adı glutein’ dir. Yine tahıllar çocuklar için oldukça 

önemli sayılabilecek bir protein kaynağıdır, yalnız kalitesi düşüktür. Kepekli ve embriyosu 

alınmamış olanlar ve bulgur içeriği açsından B12 dışındaki tüm B grubu vitaminleri ve 
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madensel maddeleri ayrıca posa ve E vitamini yönünden de zengindirler (Baysal, 2000; 

Sağlık Bak & Hacettepe Üniv, 2004). 

 

Tahıl ve türevlerinden günlük alınması gereken miktar, bireyin çalışma durumuna, 

diğer bir deyişle enerji ihtiyacına göre değişir. Okulöncesi çocukları için günlük diyette 6 

porsiyon alınması yeterlidir. Tahıl ve Türevlerinden, çocuklarının tüketebileceği porsiyon 

örnekleri olarak 1 dilim ekmek, yarım fincan büyüklüğünde pasta ya da pişmiş tahıl, 4-6 tane 

kraker, 10-15 adet bisküvi, 4-6 kaşık makarna ya da pilav, yarım fincan pişmiş tahıl 1 

porsiyon olarak değerlendirile bilinir. İlk yaşlarda ise 2–3 ince dilim ekmek, 1 servis kaşığı 

kadar (1/2 porsiyon) makarna ve pilav gibi yiyeceklerden bulundurulabilir. Bazı bitkilerin 

tohumları olan tahıllar, az gelirli halk topluluklarının en önemli yiyeceğidir. Tahıl ve türevleri 

hem en ucuz hem de uzun süreli enerji sağlayan nişasta açısından zengindirler ve bu nedenle 

ülkemizde kişi ve okul öncesi çocukları başına düşen günlük kalorinin %70–80 kadarı 

tahıllardan temin edilebilmektedir (Kasnakoğlu ve ark. 2003). 

 

2.4.5.Yağlar ve şekerler: 

 

Sadece enerji kaynağı olan bu besinler; yağlar, zeytin, bal, pekmez, şeker, reçel, pasta, 

çikolata ve tahin gibi tatlılar bu grubun içersinde yer alırlar. Bu gruptaki besinlerin enerji 

değerleri yüksektir, 1 gr (9 kalori) yağın verdiği enerji, 1 gr karbonhidratın enerjisinin iki 

katına eşit gelebilmektedir. Vücuda alınan fazla enerji yağ olarak depolanır. Ayrıca yağlar, 

yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerini taşıyabilip, yağ asitlerinin alınmasını sağlayabilip, 

vücut organlarının dış tehditlerden korur. Yağlar bulundukları kaynaklara göre hayvansal ve 

bitkisel yağlar şeklinde iki gruba ayrılırlar (Işıksoluğu, 1998).  

 

Bu grupta bulunan şekerler ise; neredeyse saf karbonhidratlar oldukları için vücudun 

önemli ısı ve enerji kaynaklarıdır. Şeker de vitaminler, protein ve mineraller bulunmaz. 

Ancak bal ve pekmez saf şekerin aksine az miktarda B vitaminleri içerebilirler. Bu açıdan 

bakıldığında çocuğun beslenmesinde pekmez ve bal şekerden daha değerli oldukları 

düşünülebilir. Bu nedenle bu gruptan alınacak besinlerin miktarları kişinin enerji 

gereksinmesiyle doğrudan ilişkili olmaktadır. Enerji ihtiyacı arttıkça okulöncesi çocuğunun 

diyetine yağ, şeker ve tatlıların miktarları arttırılır; enerji ihtiyacının azalması durumunda tam 

tersi bir uygulama yapılır. Bu amaçla, zayıf çocukların normal kilolarına çıkmaları için bu 

gruptaki besinler arttırılır, şişmanların normal kilolarına inmeleri için ise yağ, şeker ve tatlılar 
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kısıtlanır. Bu gruptan verilecek miktarlar okulöncesi (5–6 yaş) çocuğun enerji ihtiyacına göre 

değişiklik gösterebilir. Ancak besleyici değerleri dikkate alındığında çocuklara verilecek 

tatlıların pekmez, sütlü tatlılar, tahin helvası gibi yiyeceklerden karşılanması daha uygun olur. 

Yağda eriyen vitaminleri, elzem yağ asitlerini içermeleri ve yemeklerde iştah açıcı 

özellilerinden dolayı çocuğun günlük diyetinde alacağı yağın yarısı bitkisel sıvı yağlar olmalı 

ve yağ yemeklerin hazırlanması sırsında yakılmadan eklenmelidir. Çocuklarda sağlıklı bir 

diyetin hedefi, çocuğun gelişebilmesidir. Bu diyet içinde, temel yiyecek grupları ve bunların 

besleyici değerleri dikkate alınarak beslenme yürütülebilmelidir. Tersi durumlarda yüksek 

kalorili gıdaların alınması aşırı beslenmeye neden olabileceği gibi diğer taraftan tek gıdaya 

dayalı diyette, örneğin; yağ ve karbonhidrat gruplarının fazla miktarda alınması da aynı 

şekilde çocuğun sağlığı üzerinde zararlı olmaktadır. Bu nedenle, çocukların günlük 

beslenmesinde besin gruplarının çeşitliliği gereklidir (Şanlıer & Ersoy, 2004). 
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Tablo.2. Okul öncesi çağı çocukları için önerilen enerji ve besin öğelerini karşılayacak 

günlük besin grupları seçeneklerinin miktarları(gram) 
BESİN GRUPLARI ve BESİNLER 1.Seçenek Günlük Besin 

Miktarı(gr) 

2.Seçenek Günlük Besin 

Miktarı (gr) 

3.Seçenek Günlük Besin 

Miktarı (gr) 

1-ET GRUBU BESİNLER 

Kırmızı Et 

Beyaz Et 

Mevsiminde Balık 

Kurubakliyat,Nohut,Fasulye,Mercimek 

Yumurta 

 

150 

- 

- 

- 

- 

 

75 

- 

- 

35 

1 adet 

 

25 

- 

50 

35 

1 adet 

2-SÜT GRUBU BESİNLER 

Süt-Yoğurt 

Kaşar Peynir ve yağlı Beyaz Peynir 

Az Yağlı Beyaz Peynir 

Lor 

Çökelek 

 

450 

30 

- 

- 

- 

 

450 

30 

- 

- 

- 

 

350 

- 

- 

30 

30 

3-SEBZE ve MEYVE GRUBU 

BESİNLER 

Patates 

Mevsiminde sebze 

Mevsim Dışı Sebzeler 

Mevsiminde Meyve 

Mevsim Dışı Meyveler 

 

100 

200 

- 

200 

- 

- 

 

50 

200 

- 

200 

- 

- 

 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

4-TAHIL GRUBU BESİNLER 

Ekmek 

Pirinç vb. 

Bulgur-Makarna,Un,Şehriye vb. 

 

75 

15 

10 

 

75 

15 

10 

 

75 

15 

10 

5-YAĞ, ŞEKER, LEZZET 

VERİCİLER 

Tereyağı 

Yumuşak Margarin 

Zeytin Yağı 

Zeytin Yağı Benzeri Diğer Yağlar 

Mısırözü Yağı 

Siyah Zeytin 

Yeşil Zeytin 

Yağlı Tohum 

Şeker 

Pekmez 

Evde Mevsiminde Reçel 

Tuz 

Baharat 

Salça 

 

 

10 

- 

10 

- 

- 

- 

10 

50 

20 

- 

10 

1 

2 

10 

 

 

10 

- 

10 

- 

- 

- 

10 

50 

20 

- 

10 

1 

2 

10 

 

 

- 

10 

- 

10 

- 

5 

10 

50 

- 

20 

10 

1 

2 

10 

 

(Ünver, 2004) 
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2.5.ÇOCUKLARDA YETERSİZ VE DENGESİZ BESLENMENİN ÖNLENMESİ İÇİN 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

• Çocuklarınıza yemek için yeterli zamanı tanıyınız. Henüz yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

• Oyun çağı çocukları oyun için yaşarlar. Yemekleri eğlenceli bir aile toplantısı haline getirin. 

Yemek yerken televizyon seyretmeyin, günün olaylarından bahsedin, çocuklarınızla ve 

eşinizle birlikte yemek yemenin keyfini yaşayın. Yemekten zevk alın. Bu yaklaşım önemlidir.  

• Çocuklarınız sizi izleyerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrenirler. Kendiniz çeşitli 

besinleri tüketerek onlara örnek olun. Büyük kardeşlerin de küçük kardeşlerine örnek 

olabileceğini unutmayın. Yani sağlıklı beslenmeyi tüm aile bireyleri hep birlikte uygulayın. 

Birlikte yemek sağlıklı beslenme davranışlarını kazanmak  için iyi bir fırsattır.  

• Çocuklarınızın daima otururken yemek yemelerini sağlayın. Çocuklarınızın yemeklerine 

rahatça ulaşabilmelerini sağlayın. Ayakta dururken, yürürken veya uzanmış haldeyken yemek 

yemelerine izin vermeyin ( www.bebegimveben.com/A-04051.asp ). 

• Çocuğun beslenmesinde besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Çocuk zorlanmadan değişik yemek 

çeşitlerine alıştırılmalı ve bu konuda ebeveynler olarak örnek oluşturulmalıdır. Bu davranış 

ileri yaslara uzanan doğru yemek seçme alışkanlığı edinilmesine çalışılmalıdır (Kavas, 2002). 

• Çocuklarınızı yemekle ödüllendirmeyin. Çocuğunuzu yemekle ödüllendirmek veya 

cezalandırmak yalnızca yemekle ilgili sağlıksız alışkanlıklar kazandırmaya neden olur.  

• Çocuklarınızın besin tercihlerine saygı gösterin. Onlara yemeklerini seçme özgürlüğü verin. 

İstemedikleri bazı yiyecekleri reddetmelerini kazanmaları gereken bir yetenek olarak 

değerlendirin. 

• "Yasaklanmış'' yemek kavramından kaçının. Bu çocuklarınızın onları daha çok arzu 

etmesine neden olabilir. Her türlü yiyecek çocuğunuzun sağlıklı beslenmesine katkıda 

bulunabilir.  

• Çocuklarınızın özgüven kazanmalarını sağlamak için kendi kendilerine servis yapmalarını  

teşvik edin. Örneğin bir sürahiden süt dökmek veya bir servis kabından kendi tabaklarına 

kaşıkla yemek almak gibi. Her ne kadar bu iş dağınıklığa sebep olsa da  çocuklar özgüven 

kazanır. 

• Tatlıları ödül olarak sunmayın. Tatlıları yemekle birlikte servis yapın  

• Yemekleri  siz karıştırmayın. Porsiyonları ayrı koyun ve diledikleri karıştırmalarına izin 

verin. 
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• Çocuğunuzu mutfak işlerine dahil edin. Oyun çağı çocuklar taze meyveleri yıkayabilirler. 

• Çocuğunuzun kendi isteklerine yönelik  bir yemeği planlamasına  izin verin. Aile için besin 

seçsin. 

• Çocuklarınız bazı yemekleri, örneğin ıspanağı tüketmek istemiyorsa endişelenmeyin. 

Brokoli veya havuç gibi aynı grupta yer alan diğer besinlerden sunun. Bu besinler eşdeğerdir. 

• Yeni besinleri yemeklerin başlangıcında sunun. Bu an çocukların en aç olduğu zamandır.                        

• Çocuğunuzun yeni bir besin veya farklı bir şekilde hazırlanmış besinden almasını sağlayın.  

• Sevmediğiniz bir yemek varsa bu düşüncenizi kendinize saklayın. Bazı besinlerle ilgili kötü 

düşüncelerinizin çocuklarınızın yeni besinler denemesine engel olmasına izin vermeyin. 

• Yeni bir besini sunmadan önce ondan bahsedin. Çocuklarınıza o yemeği hazırlamada yardım 

etsin. 

• Aynı besini değişik şekillerde sunun. Böylece değişik yeme stillerinin tadını çıkaracaklardır. 

• Denemelerine izin verin. Çocuklar bir besini sevmeyi öğrenmeden önce onu beş on kez 

tatma ihtiyacı duyarlar (www.bebegimveben.com/A-04051.asp). 

• Yemek saatlerinin düzenli olması, kahvaltı alışkanlığının oluşturulması ve hoş bir 

atmosferde besin değeri yüksek ara öğünler sunulması önemlidir (Ünüsan, 2001).   
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KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Albayrak(1989), Konya il merkezinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocukların beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırma adlı çalışmasında,  4-6 yaş arası 

çocukların beslenme alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların okula yansıyış biçimlerini saptayarak, 

çocukların alışkanlıkları üzerinde etkili olan aile ve okul çevresinin uygulamaları 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularında çocukların beslenme alışkanlıkları orta 

düzeyde olup, anlamlı farklar belirlenmiştir. 

Bulut(1995), Ankara iline bağlı kalecik ilçesinde yaptığı çalışmada, 7-12 yaş grubunun 

beslenme durumlarını incelemiştir. Bu çalışmada beslenme davranışlarında iyi yönde 

değişiklikler olacağı belirtilmiştir. Olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Kaya (1999), Çocuğun beslenme alışkanlıklarının incelendiği bu çalışmada beslenme 

durumlarının erken yaşlarda(okulöncesi) şekillenmekte ve bu yaşlarda kazandığı yemek yeme 

alışkanlığı hayatının daha sonraki dönemlerini etkileyecek ve ileride ortaya çıkacak beslenme 

sorunlarının temelini oluşturacaktır.  

 

Yıldırım(2001), Bu araştırmada çocukların beslenme alışkanlıkları incelenmiştir. 

Kesitsel tipte bir araştırma olup, anket formu ve antropometrik ölçümler yapılarak veriler 

toplanmıştır. Çocukların günlük tükettikleri besinler, hastalık durumları, yemek yeme 

sıklıkları üzerinde durarak, anlamlı değişimler vurgulanmıştır. 

 

Mermer(2003)Kreşe devam eden  3-6 yaş arası  çocukların beslenmeye ilişkin tutum ve 

davranışlarında ailenin rolü adlı çalışmada çocuklar ve aileleri baz alınarak anket formu, 

gözlem formu, antropometik ölçümler yapılıp aile etkinlikleri anlamlı düzeyde vurgulamıştır. 

 

Ünver(2004) 5-6 yaş okulöncesi çocukları için geliştirilebilecek besin gruplarına 

yönelik beslenme eğitimi programlarının çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına 

etkisini araştırmak üzere yapılan çalışmada çocuklar deney ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır 

ve t testi yapılarak beslenme eğitimi programının beslenme üzerine olumlu etkisi tespit 

edilmiştir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

3.1.Araştırmanın Modeli 

 

Öntest-Sontest kontrol gruplu, örneklem gruplarından birisine müdahale edilerek 

yapay bir uygulama ortamı oluşturulan deneysel bir çalışmadır. Konya ili Ereğli ilçesindeki 

bağımsız bir anaokulundaki 4–6 yaş arası çocukların velilerinin beslenme hakkındaki bilgileri 

sorgulanmıştır. 

 

3.2.Evren ve Örneklem 

 

Milli eğitim bakanlığına bağlı olan Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı bağımsız bir 

anaokulu araştırmanın evrenidir. 

 

Konya ili Ereğli ilçesinde bulunan Musa Karabaş anaokulundan rastgele yöntemle 

seçilmiş olan 4–6 yaş arasındaki 34 öğrenciden oluşmuştur. Bunlar 17 kişilik kontrol grubu ve 

17 kişilik deney grubudur.  4-6 yaş arasındaki kontrol grubu öğrencilerinin Toplam 17 kişiden 

oluşan deneklerden kontrol grubunda 8 erkek ve 9 kız, deney grubunda ise 9 erkek ve 8 kız 

bulunmaktadır. Deney grubunda büyük çoğunluğu erkeklerin oluşturduğu, kontrol grubunda 

ise büyük çoğunluğun kızlardan oluştuğu görülmektedir  

 

Araştırmaya katılan ailelerden babaların yaşları ise 20-30 yaş grubunda 2 kişi, 41 yaş 

ve üzeri 9 kişi ve 31-40 yaş arası ise 23 kişi bulunmaktadır. Annelerde ise 20-30 yaş arası 11 

kişi, 41 yaş üzeri 3 kişi, 31-40 yaş grubunda da 19 kişi bulunmaktadır.  

 

3.3.Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada ‘Beslenme bilgi edinme formu’ kullanılmıştır. Bu anket formunda 

velilerin çocuklarına uyguladıkları beslenme davranışlarına çalışılmıştır. Çocukların günlük 

yedikleri porsiyon miktarları, kahvaltı ve yemek yeme durumları, öğün miktarları, ailenin 

beslenmeye ilişkin bilgileri olup olmadığı bu formla araştırılmıştır. 
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3.4.Verilerin Toplanması 

 

Araştırmacı tarafından oluşturulan bilgi formlarında, araştırmaya katılan 4-6 yaş arası 

anaokuluna devam eden çocukların velileri ile anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. 

‘Beslenme hakkında bilgi edinme formu’ (ek–1) 34 öğrenci velisine dağıtılmıştır. Sonra 

deney ve kontrol grubu olarak çocukların velileri ikiye ayrılmıştır. 17 öğrenci velisine 4–6 yaş 

arası çocuklar hakkında bir ay boyunca eğitim verilmiştir.  

 

Eğitimde temel besin maddelerinin porsiyonları, yanlış beslenmenin neden olacağı 

hastalıklar, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi konuları baz alınarak ailelere bilgi 

verilmiştir. Eğitim verilen aileler ile verilmeyen ailelere tekrar anketler dağıtılmıştır. 

Aralarında oluşan anlamlı farklar gözlenmiştir. 

 

 

3.5.Verilerin Analizi 

 

Araştırmacı tarafından oluşturulan verilerin analizinde SPSS15 İstatistik programı 

kullanılmıştır. Araştırmada  t-testine başvurulmuştur. Grafikler ve şekillerle yorumlamalar 

yapılmıştır. Araştırmada öntest ve sontest sonuçları temel alınmıştır.  

 

 15 sorudan oluşan ankette, tüm anket maddeleri araştırma için kullanılmıştır. 

Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR 

4.1.Deney ve Kontrol Gruplarının Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması  

 
Tablo 3:Demografik özelliklerin karşılaştırılması 
 

Kontrol Grubu Deney Grubu  
F % f % 

Erkek 8 47 9 53 
Kız 9 53 8 47 

Cinsiyet 

TOPLAM 17 100 17 100 
20-30 yaş 5 29 6 35 
31-40 yaş 8 47 11 65 
41-50 yaş 3 18   

Anne 
Yaşı 

TOPLAM 17 100,0 17 100 
20-30 yaş 2 12   
31-40 yaş 12 71 11 65 
41ve üstü 3 18 6 35 

Baba 
Yaşı 

TOPLAM 17 100 17 100 
Okumamış 1 6   
İlkokul 5 29 2 12 
Lise 3 18 2 12 
Üniversite 8 47 13 76 

Anne 
Eğitim 
Düzeyi 

TOPLAM 17 100,0 17 100 
İlkokul 3 18   
Lise 5 29 2 12 
Üniversite 9 53 15 88 

Baba 
Eğitim 
Düzeyi 

TOPLAM 17 100,0 17 100 
Kira 8 47 7 41 
Kendi 9 53 10 59 

Ev 
Mülkiyeti 
Durumu TOPLAM 17 100 17 100 

500 altı 5 29 1 6 
500-1000     
1000-2000 3 18 6 35 
2000 üstü 9 53 10 59 

Gelir 
Düzeyi 

TOPLAM 17 100,0 17 100 
Ev hanımı 9 53 4 23 
Serbest Meslek 1 6   
Memur 6 35,3 12 70 
Diğer 1 5,9 1 6 

Anne 
Meslek 

TOPLAM 17 100,0 17 100 
İşçi 1 6 1 6 
Serbest Meslek 4 23 3 18 
Memur 11 65 13 76 
Diğer 1 6   

Baba 
Meslek 

TOPLAM 17 100 17 100 
1 8 47 9 53 
2 6 35 6 35 
3 2 12 2 12 
4 ve üstü 1 6   

Çocuk 
Sayısı 

TOPLAM 17 100 17 100 
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             Toplam 17 kişiden oluşan deneklerden kontrol grubunda 8 erkek ve 9 kız, deney 

grubunda ise 9 erkek ve 8 kız bulunmaktadır. Deney grubunda büyük çoğunluğu erkeklerin 

oluşturduğu, kontrol grubunda ise büyük çoğunluğun kızlardan oluştuğu görülmektedir  

 

                Kontrol grubunda 20-30 yaş grubunda 5 anne bulunurken, deney grubunda bu yaş 

aralığında 6 anne bulunmaktadır. Kontrol grubunda 31 – 40 yaş grubunda 8 anne bulunurken, 

deney grubunda bu aralıkta 11 anne bunmaktadır. 41 – 50 yaş aralığında kontrol grubunda 3 

anne yer aldığı halde, deney grubunda bu yaş aralığında anne yer almamaktadır.  

 

              Kontrol grubunda 20 – 30 yaş grubunda 2 baba bulunurken deney grubunda bu yaş 

aralığında baba bulunmamaktadır. Kontrol grubunda 41 yaş ve üzerinde 3 baba bulunurken, 

deney grubunda 6 baba bunmaktadır. Kontrol ve deney grubunun her ikisinde de en fazla 

bulunan 31 – 40 yaş aralığında babaların sayısı kontrol grubunda 12 iken, deney grubunda bu 

sayı 11’dir. 

 

             Kontrol grubunda okumamış anne 1 tane bulunurken, deney grubunda hiç yoktur. 

Kontrol grubundaki 17 annenin büyük çoğunluğu olan 8’i üniversite mezunu iken, deney 

grubunda ise 13 anne üniversite mezunudur. Bu sonuç bize, deney grubundaki annelerin 

eğitim seviyelerinin daha yüksek olduğunu gösterir. 

 

               Kontrol grubundaki babaların eğitim seviyelerinin, deney grubunda bulunanlara 

oranla daha düşük oldukları gözlenmektedir. Bu fark özellikle üniversite eğitim düzeyi 

bakımından belirgin şekilde görülmektedir. Deney grubunda ilkokul mezunu hiçbir baba yer 

almamaktadır.  

 

            Katılımcılarımızın ailelerinin oturdukları evlerin mülkiyet durumuna bakıldığında her 

iki grupta da ev sahipliği oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki 

ailelerin 8’inin evi kira iken, deney grubundakilerin 7’sinin evi kiradır. 

 

Kontrol grubunda geliri 500TL altı bulunan 5 kişi bulunurken deney grubunda sadece 

1 kişi bulunmaktadır. 500TL ile 1000TL arasında geliri olan kişi bulunmamaktadır. Çok 

belirgin olmamakla beraber, deney grubundakilerin gelir düzeylerinin kontrol grubuna göre 

daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
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              Kontrol grubunda annelerinde ev hanımı olanlar çoğunluktayken, deney grubunda ise 

memur olanlar çoğunluktadır. Kontrol grubundakilerden 6’sının annesi memur iken deney 

grubunda bu sayı 12’dir. Serbest meslek kontrol grubunda sadece 1 iken, deney grubunda bu 

meslek hiç yoktur.  

 

                Kontrol ve deney grubunda bulunan babaların meslekleri birbirine paralellik 

göstermektedir. Her iki grupta da çoğunluğu memurlar oluşturmaktadır. Kontrol 

grubundakilerden 11’inin babası memur iken deney grubundakilerden 13’ünün babası 

memurdur. İşçi sayısı her iki grupta da 1’dir. Serbest meslek ile uğraşanların sayısı, kontrol 

grubunda 4 iken, deney grubunda bu sayı 3’tür. 

 

                Ailedeki çocuk sayısı bakımından bakıldığında, her iki grupta da paralel bir durum 

gözlenmektedir. En fazla çoğunluk tek çocuğu olanlardır. 2 ve 3 çocuğu olanların sayısı her 

iki grupta da aynı iken, 4 ve üzeri çocuğu olan kontrol grubunda 1 tane iken, deney grubunda 

ise bu sayıda çocuk yoktur. 
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4.2-Fark Testleri  

Tablo 4. Deney Grubu  Ön test-Son Test  sonuçlarının  bağımlı örneklem t-testi sonuçları 
 

Sorular Grup 
 

Ss T p Değerlendirme 

Deney Ön test 2,0176 ,39295 
Kahvaltı  

Deney son test 2,31765 ,39295 
,000 1,000 

1>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,3529 ,49259 Yemek  

Şekli Deney son test 1,3529 ,49259 
,000 1,000 

1>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 3,2941 ,68599 Öğün  

Sayısı Deney son test 4,0000 ,35355 
-4,951 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 1,5294 ,62426 Meyve 

Tüketimi Deney son test 3,1765 1,01460 
-6,092 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 1,1176 ,60025 Sebze 

Tüketimi Deney son test 2,0000 ,61237 
-4,657 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 1,7059 ,77174 Süt ,türevleri 

Tüketimi Deney son test 3,0000 ,00000 
-6,914 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 3,7647 ,75245 Et ,baklagiller 

Tüketimi Deney son test 2,2353 ,75245 
4,747 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 3,8235 ,39295 Tahıl 

Tüketimi Deney son test 3,7647 ,56230 
,324 ,750 

0,75>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 2,0588 ,55572 Fast-food 

Tüketimi Deney son test 1,4118 ,50730 
4,400 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,8235 ,88284 Asitli içeçek 

Tüketimi Deney son test 1,7647 ,83137 
4,243 ,001* 

0,001<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,5294 ,79982 Şeker,türevleri 

Tüketimi Deney son test 1,5294 ,71743 
5,215 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,1176 ,78121 Besin tüketme 

Bilgisi Deney son test 2,4118 ,87026 
-2,582 ,020* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,4706 ,62426 Besin değeri 

Bilgisi Deney son test 2,8235 ,52859 
-2,954 ,009* 

0,009<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,5294 ,71743 Hijyen 

Bilgisi Deney son test 3,0000 ,00000 
-2,704 ,016* 

0,016<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,2941 ,77174 Beslenme 

Bilgisi Deney son test 3,0000 ,00000 
-3,771 ,002* 

0,002<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

*anlamlı farklılık olan gruplar ,  p< 0,05 
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          Deney grubumuzun ön test-son test  değerlerinin bağımlı örneklem t-testi ile 

değerlendirilmesinde  Öğün sayısı, ,günlük meyve tüketimi,  günlük sebze  tüketimi, günlük süt 

ve süt türevleri tüketimi, günlük et ve kuru baklagiller  tüketimi , fast-food  tüketimi , günlük 

asitli içecek  tüketimi , günlük şeker ve  türevleri tüketimi , besin tüketme bilgisi, besin 

değerleri bilgisi ,hijyen bilgisi , beslenme konusunda yeterli bilgi sorularında p olasılık 

değerleri 0,05’ ten küçük olduğundan (p<0,05) ön test-ve son test sonuçlarının istatistiksel 

olarak birbirlerinden farklı olduğu görülmektedir 

   

Öğün sayısında; ön testte 3,2 olan ortalama, son testte 4,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası öğün sayısının eğitim öncesi öğün sayısına göre fazla olduğu görülmektedir. 

 

Günlük Meyve tüketimi ön testte 1,5 olan ortalama, son testte 3,1 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük meyve tüketiminin eğitim öncesi günlük meyve 

tüketimine oranla fazla olduğu görülmektedir. 

 

Günlük Sebze tüketimi; ön testte 1,1 olan ortalama, son testte 2,0 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük sebze tüketiminin eğitim öncesi günlük sebze tüketimine 

göre arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Günlük süt ve süt türevleri tüketimi; ön testte 1,7 olan ortalama, son testte 3,0 

ortalamaya yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük süt ve süt ürünleri tüketiminin eğitim öncesi 

günlük süt ve süt ürünleri tüketimine oranla fazla olduğu görülmektedir. 

 

Günlük et ve baklagiller Tüketimi; ön testte 3,7 olan ortalama, son testte 2,2 

ortalamaya düşmüştür. Eğitim sonrası günlük et ve balagiller tüketiminin eğitim öncesi 

günlük et ve baklagiller tüketimine oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

Günlük fast-food tüketimi;  ön testte 2,0 olan ortalama, son testte 1,4 ortalamaya 

düşmüştür. Eğitim sonrası günlük fast-food tüketiminin eğitim öncesi günlük fast-food 

tüketimine oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 
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Günlük Asitli içecek Tüketimi;  ön testte 2,8 olan ortalama, son testte 1,7 ortalamaya 

düşmüştür. Eğitim sonrası günlük asitli içecek tüketiminin eğitim öncesi günlük asitli içecek 

tüketimine oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

Günlük şeker ve türevleri tüketimi; ön testte 2,5 olan ortalama, son testte 1,5 

ortalamaya düşmüştür. Eğitim sonrası günlük şeker ve türevleri tüketiminin eğitim öncesi 

günlük şeker ve türevleri tüketimine  oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

Besin tüketme bilgisinin; ön testte 2,1 olan ortalama, son testte 2,4 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası besin tüketme bilgisi, eğitim öncesi besin tüketme bilgisine 

oranla fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Besin değeri bilgisinin; ön testte 2,4 olan ortalama, son testte 2,8 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası besin değeri bilgisi, eğitim öncesi besin değeri bilgisine oranla 

arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Hijyen bilgisi; ön testte 2,5 olan ortalama, son testte 3,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası hijyen bilgisinin,   eğitim öncesi hijyen bilgisine oranla fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Beslenme bilgisi; ön testte 2,2 olan ortalama, son testte 3,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası beslenme bilgisinin, eğitim öncesi beslenme bilgisine oranla fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

  Kahvaltı, Tahıl Tüketimi ,Yemek  Şekli  sorularında  olasılık değerleri anlamlılık düzeyi 

olan 0,05 ‘ten büyük bulunduğu için (p>0,05) ön test ve son test sonuçları farklı değildir. 

 

Bu analiz ile denence 1 ve denece 2.1, 2.2’nin ün doğru olduğu kanıtlanmıştır.  
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Tablo 5.   Kontrol Grubu Ön test-Son Test  sonuçlarının  bağımlı örneklem t-testi sonuçları 
 

Sorular Grup 

 

 

 

Ss T p 

 

Değerlendirme 

Deney Ön test 1,4118 ,50730 
Kahvaltı 

Deney son test 1,5882 ,61835 
-1,376 ,188 

0,188>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,4706 ,51450 Yemek  

Şekli Deney son test 1,4706 ,51450 
,000 1,000 

1>0,05  anlamlı farklılık 

yoktur 

Deney Ön test 3,0588 ,65865 Öğün  

Sayısı Deney son test 3,1176 ,78121 
-,436 ,668 

0,668>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,1765 ,39295 Meyve 

Tüketimi Deney son test 1,4118 ,61835 
-1,461 ,163 

0,163>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,1176 ,33211 Sebze 

Tüketimi Deney son test 1,4706 ,51450 
-2,954 ,0090* 

0,009<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 1,5882 ,71229 Süt, türevleri 

Tüketimi Deney son test 1,6471 ,60634 
-,436 ,668 

0,668>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,3529 ,49259 Et, baklagiller 

Tüketimi Deney son test 1,5294 ,51450 
-1,376 ,188 

0,188>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 1,0000 ,00000 Tahıl 

Tüketimi Deney son test 1,2353 ,43724 
-2,219 ,0410* 

0,041<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Ön test 2,1176 ,99262 Fast-food 

Tüketimi Deney son test 2,2941 ,98518 
-,899 ,382 

0,382>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 2,2941 1,04670 Asitli içecek 

Tüketimi Deney son test 2,1765 1,07444 
,566 ,579 

0,579 >0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 3,2353 1,14725 Şeker,türevleri 

Tüketimi Deney son test 3,0588 1,24853 
1,000 ,332 

0,332 >0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 2,1176 ,78121 Besin tüketme 

Bilgisi Deney son test 2,3529 ,86177 
-1,725 ,104 

0,104 >0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 2,4118 ,71229 Besin değeri 

Bilgisi Deney son test 2,5294 ,71743 
-,696 ,496 

0,496 >0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Ön test 2,9412 ,24254 Hijyen 

Bilgisi Deney son test 2,9412 ,24254 

- - - 

Deney Ön test 2,4118 ,61835 Beslenme 

Bilgisi Deney son test 2,4118 ,61835 

- - - 

*anlamlı farklılık olan gruplar, p< 0,05  
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     Kontrol grubumuzun ön test-son test  değerlerinin bağımlı örneklem t-testi ile 

değerlendirilmesinde  tahıl tüketimi ve sebze tüketimi sorularında olasılık değeri 0,05 ‘ten 

küçük olduğundan (p<0,05) ön test-ve son test sonuçlarının istatistiksel olarak birbirlerinden 

farklı olduğu görülmektedir 

 

      Farklılık olan gruplarda tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında; 

Günlük Sebze  tüketimi; ön testte 1,1 olan ortalama, son testte 1,4 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük sebze tüketiminin  eğitim öncesi günlük sebze tüketimine  

göre arttığı gözlemlenmiştir. 

Günlük tahıl tüketimi; ön testte 1,0 olan ortalama, son testte 1,2 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük tahıl tüketiminin  eğitim öncesi günlük tahıl tüketimine  

oranla fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

     Kahvaltı, yemek şekli, öğün sayısı, günlük meyve tüketimi, günlük süt ve süt türevleri 

tüketimi, günlük et ve kuru baklagiller  tüketimi, fast-food  tüketimi, günlük asitli içecek  

tüketimi, günlük  şeker ve  türevleri tüketimi, besin tüketme bilgisi,  besin değerleri bilgisi, 

hijyen bilgisi, beslenme konusunda yeterli bilgi sorularında olasılık değeri 0,05 ‘ten büyük 

olduğundan (p>0,05) ön test-ve son test sonuçlarının istatistiksel olarak birbirlerinden 

olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 6. Deney ve kontrol  Grubunun  Ön-test sonuçlarının   bağımsız  örneklem t-testi sonuçları: 
 

Sorular Grup 

 

 

 

Ss t p 

 

Değerlendirme 

Deney Grubu 2,0176 ,39295 
Kahvaltı 

Kontrol Grubu 1,4118 ,50730 
-1,512 ,141 

0,141>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 1,3529 ,49259 Yemek  

Şekli Kontrol Grubu 1,4706 ,51450 
-,681 ,501 

0,501>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 3,2941 ,68599 Öğün  

Sayısı Kontrol Grubu 3,0588 ,65865 
1,020 ,315 

0,315>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 1,5294 ,62426 Meyve 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,1765 ,39295 
1,973 ,059 

0,059>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 1,1176 ,60025 Sebze 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,1176 ,33211 
,000 1,000 

1>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 1,7059 ,77174 Süt ,türevleri 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,5882 ,71229 
,462 ,647 

0,647>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 3,7647 ,75245 Et ,baklagiller 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,3529 ,49259 
1,057 ,75 

0,75>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 3,8235 ,39295 Tahıl 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,0000 ,00000 
1,626 ,67 

0,67>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,0588 ,55572 Fast-food 

Tüketimi Kontrol Grubu 2,1176 ,99262 
-,213 ,833 

0,833>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,8235 ,88284 Asitli içecek 

Tüketimi Kontrol Grubu 2,2941 1,04670 
1,594 ,121 

0,121>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,5294 ,79982 Şeker,türevleri 

Tüketimi Kontrol Grubu 3,2353 1,14725 
-2,081 ,046* 

0,046<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 2,1176 ,78121 Besin tüketme 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,1176 ,78121 
,000 1,000 

1>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,4706 ,62426 Besin değeri 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,4118 ,71229 
,256 ,800 

0,8>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,5294 ,71743 Hijyen 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,9412 ,24254 
-0,642 0,91 

0,91>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,2941 ,77174 Beslenme 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,4118 ,61835 
-,491 ,627 

0,627>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

*anlamlı farklılık olan gruplar p< 0,05  
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Deney ve kontrol grubumuzun ön test sonuçlarının bağımsız örneklem t-testi ile 

değerlendirilmesinde günlük şeker ve türevleri tüketimi sorusunda olasılık değeri 0,05 ‘ten 

küçük olduğundan (p<0,05)  sonuçlar istatistiksel olarak birbirlerinden farklı olduğu 

görülmektedir. 

 

      Farklılık olan grupta tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında; 

     Günlük şeker ve türevleri tüketimi; ön test sonuçları deney grubunda 2,5 olan ortalama, 

kontrol grubunda daha yüksek (3,2)dir. 

 

     Kahvaltı, yemek şekli, öğün sayısı ,günlük meyve tüketimi , günlük sebze tüketim,  günlük 

süt ve süt türevleri tüketimi , günlük et ve kuru baklagiller  tüketimi, günlük tahıl tüketimi, 

günlük  fast-food  tüketimi , günlük asitli içecek  tüketimi , besin tüketme bilgisi, besin 

değerleri bilgisi ,hijyen bilgisi , beslenme konusunda yeterli bilgi sorularında olasılık değeri 

0,05 ‘ten büyük olduğundan (p>0,05) deney ve kontrol grubunda sonuçların istatistiksel 

olarak birbirlerinden farklı olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 7. Deney ve kontrol  Grubunun  son-test sonuçlarının   bağımsız  örneklem t-testi sonuçları:  
 

Sorular Grup 

 

 

 

Ss t p 

 

Deney Grubu 2,31765 ,39295 
Kahvaltı 

Kontrol Grubu 1,5882 ,61835 
-2,317 ,028* 

0,028<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 1,3529 ,49259 Yemek  

Şekli Kontrol Grubu 1,4706 ,51450 
-,681 ,501 

0,501>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 4,0000 ,35355 Öğün  

Sayısı Kontrol Grubu 3,1176 ,78121 
4,243 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 3,1765 1,01460 Meyve 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,4118 ,61835 
6,124 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 2,0000 ,61237 Sebze 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,4706 ,51450 
2,729 ,010* 

0,01<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 3,0000 ,00000 Süt ,türevleri 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,6471 ,60634 
9,200 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 2,2353 ,75245 Et ,baklagiller 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,5294 ,51450 
3,193 ,003* 

0,003<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 3,7647 ,56230 Tahıl 

Tüketimi Kontrol Grubu 1,2353 ,43724 
14,642 ,000* 

0,003<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 1,4118 ,50730 Fast-food 

Tüketimi Kontrol Grubu 2,2941 ,98518 
-3,283 ,003* 

0,003<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 1,7647 ,83137 Asitli içecek 

Tüketimi Kontrol Grubu 2,1765 1,07444 
-1,250 ,220 

0,220>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 1,5294 ,71743 Şeker,türevleri 

Tüketimi Kontrol Grubu 3,0588 1,24853 
-4,379 ,000* 

0,00<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

Deney Grubu 2,4118 ,87026 Besin tüketme 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,3529 ,86177 
,198 ,844 

0,844>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 2,8235 ,52859 Besin değeri 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,5294 ,71743 
1,361 ,184 

0,184>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 3,0000 ,00000 Hijyen 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,9412 ,24254 
1,000 ,332 

0,332>0,05  anlamlı 

farklılık yoktur 

Deney Grubu 3,0000 ,00000 Beslenme 

Bilgisi Kontrol Grubu 2,4118 ,61835 
3,922 ,001* 

0,001<0,05  anlamlı 

farklılık vardır 

*anlamlı farklılık olan gruplar p< 0,05  
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Deney ve kontrol  grubumuzun son test sonuçlarının bağımsız örneklem t-testi ile 

değerlendirilmesinde  Kahvaltı alışkanlığı , Öğün sayısı ,günlük meyve tüketimi , günlük sebze  

tüketimi ,günlük süt ve süt türevleri tüketimi , günlük et ve kuru baklagiller  tüketimi , tahıl 

tüketimi , fast-food  tüketimi ,  günlük şeker ve  türevleri tüketimi , besin ti , beslenme 

konusunda yeterli bilgi sorularında olasılık değerleri 0,05 ten küçük (p<0,05)  test 

sonuçlarının istatistiksel olarak birbirlerinden farklı olduğu söylenebilir. 

       

Farklılık olan grupta tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında ; 

Kahvaltı alışkanlığı sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 2,3 olan ortalama , 

kontrol grubunda 1,5 tir.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun kahvaltı alışkanlığı 

ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Öğün sayısı; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda  4,0  olan ortalama , 

kontrol grubunda 3,1 dir.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun öğün sayısı ortalamasının 

kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Günlük Meyve tüketimi  sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 3,1 olan 

ortalama , kontrol grubunda 1,4 tür.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük Meyve 

tüketimi  ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

. 

Günlük Sebze  tüketimi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 2,0 olan 

ortalama , kontrol grubunda 1,4 tür.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük sebze  

tüketimi  ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Günlük süt ve süt türevleri tüketimi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 

3,0 olan ortalama , kontrol grubunda 1,6dır.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük 

süt ve süt türevleri tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Günlük et ve baklagiller Tüketimi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 2,2 

olan ortalama , kontrol grubunda 1,5 tir.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük et ve 
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baklagiller Tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

Günlük tahıl Tüketimi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 3,7 olan 

ortalama , kontrol grubunda 1,2 dir.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük tahıl 

Tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Günlük fast-food tüketimi;  sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 1,4 olan 

ortalama , kontrol grubunda 2,2  dir.Eğitim sonrası düşen deney grubunun Günlük fast-food 

tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından daha küçük olduğu  

görülmektedir.. 

 

Günlük şeker ve türevleri tüketimi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 1,5 

olan ortalama , kontrol grubunda 3,0  dır.Eğitim sonrası düşen deney grubunun Günlük şeker 

ve türevleri tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından daha küçük olduğu  

görülmektedir.. 

 

Beslenme bilgisi; sorusunda deney  grubunun son-test sonucunda 3,0 olan ortalama , 

kontrol grubunda 2,4 tür.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun Günlük Beslenme bilgisi 

ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir 

 

  Diğer maddeler olan; Yemek Şekli  ,  asitli içecek tüketimi i , Besin tüketme Bilgisi , 

Besin değeri Bilgisi , Hijyen Bilgisi  sorularında olasılık  değerleri 0,05 ‘ten büyük 

olduğundan (p>0,05) deney ve kontrol gruplarının son test sonuçlarının istatistiksel olarak 

farklı olmadığı söylenebilir. 

 

4.3.Beslenme Eğitimi Bakımından Grupların Dağılımı 

 

Tablo.8.Kahvaltı Düzeni Bakımından Grupların Dağılımı 
Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Kahvaltı Düzeni 
F % f % f % 

Düzenli 14 82 10 59 14 82 
Düzensiz 3 18 7 41 3 18 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
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Kontrol grubunda düzenli kahvaltı yapanların oranı %59 iken ön test grubunda %82 

olarak belirlenmiştir. Son test grubunda da aynı oran ortaya çıkmıştır. Ön test grubu ile son 

test grubu arasında bir faklılık tespit edilememiştir. 

 

Tablo.9.Yemek Çeşidi Bakımından Grupların Dağılımı 
Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Yemek Çeşidi 
F % F % f % 

Yemek 11 65 9 53 11 65 
Ekmek arası 6 35 8 47 6 35 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

Ön test ve son test grubundaki çocukların %65’i yemeği severken, kontrol grubundaki 

çocukların %53’ü ise ekmek arası yiyecekleri daha çok sevmektedir.Sontest grubunda ise 

ekmek arası yiyenlerin oranı %35’dir. 

 
Tablo.10.Öğün Sayısı Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Öğün Sayısı 
F % F % f % 

2 1 6 3 18 0 0 
3 11 65 10 59 1 6 
4 4 23 4 23 15 88 
5 ve daha fazla 1 6 0 0 1 6 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

Öğün sayısı bakımından, öntest ve kontrol gruplarındaki çocukların  %23’ü 4 öğün 

yemek yerlerken, son test grubundaki çocukların %88’i ise 4 öğün yemek yemektedir. 

Kontrol grubunda %59’u 3 öğün, %18’i 2 öğün yemektedir. Sontestte ise 3 ve 5 öğün yiyen 

çocuklar %6’lık dilimi oluşturmaktadır. 

Tablo.11.Meyve Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Meyve Tüketimi 
F % f % f % 

1-2 porsiyon 9 53 14 82 0 0 
2 porsiyon 7 41 3 18 7 41 
2-3 porsiyon 1 6 0 0 0 0 
3 porsiyon 0 0 0 0 10 59 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
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 Kontrol grubundaki çocukların %53’ü 1-2 porsiyon,% 18’i 2 porsiyon tüketirken, son 

test grubundaki çocukların %59’u  3 porsiyon, % 41’i ise 2 porsiyon meyve tüketmektedir . 

Son test grubunda günlük iki porsiyonun altında meyve tüketen çocuk bulunmamaktadır. 

 

 

Tablo.12.Sebze Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Sebze Tüketimi 
F % f % f % 

0 2 12 0 0 0 0 
1-2 11 65 15 88 2 12 
2 4 23 2 12 14 82 
3 0 0 0 0 1 6 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

 

Kontrol grubundaki çocukların %88’i 1-2 porsiyon,%12’si 1-2 porsiyon sebze 

tüketirlerken, son test grubundakilerin %82’si 2 porsiyon, %12’si 1-2 porsiyon ve %6’ sı ise 3 

porsiyon sebze tüketmektedir. 

 

 

Tablo.13.Süt Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Süt Tüketimi 
F % f % f % 

1-2 8 47 9 53 0 0 
2 6 35 6 35 0 0 
2-3 3 18 2 12 17 100 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 
 

Kontrol grubunda 1-2 porsiyon süt tüketen çocuklar %53, 2 porsiyon tüketen çocuklar 

%35 ve 2-3 porsiyon tüketen çocuklar %12 iken son test grubunda çocukların tamamı 2-3 

porsiyon süt tüketmektedirler 
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Tablo.14.Et ve Kuru Bakla Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Et ve Kuru Bakla 
F % f % f % 

1-2 15 88 1 6 11 65 
2 1 6 13 76 6 35 
2-3 0 0 1 6 0 0 
3 1 6 2 12 0 0 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

 

Ön test grubundaki çocukların %88’i, son test grubundaki çocukların %65’i 1-2 

porsiyon et ve kuru bakla tüketmektedirler . Kontrol grubundaki çocukların ise %76’sı 2 

porsiyon et ve kuru bakla tüketmektedirler. 

 

Tablo.15.Tahıl Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Tahıl Tüketimi 
F % f % f % 

2 0 0 0 0 1 6 
2-3 0 0 0 0 2 12 
3 14 82 17 100 14 82 
4 3 18 0 0 0 0 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

 

Kontrol grubundaki çocukların tamamı 3 porsiyon tahıl tüketmektedir. Ön test ve son 

test grubunda ise çocukların %82’si 3 porsiyon tahıl tüketmektedir.  

 

Tablo.16.Fastfood Bakımından Grupların Dağılımı 
Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Fastfood 
F % f % F % 

Genellikle 0 0 1 6 1 6 
Nadiren 3 18 6 35 2 13 
Çok az 10 60 4 26 12 70 
Hiç 2 11 6 35 2 12 
Diğer 2 11 0 0 0 0 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
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Kontrol grubundaki çocukların %35’i nadiren diğer %35’i ise hiç fastfood 

tüketmemektedirler. Ön test grubunda genellikle fastfood tüketen çocuk bulunmadığı halde 

son test grubundaki çocukların %6’sı genellikle fastfood tüketmektedir. Ön test ve son test 

gruplarında fastfood tüketimi ile ilgili en çok rastlanan frekans çok az olmuştur. 

 

 
Tablo.17.Asitli İçecek Bakımından Grupların Dağılımı 

Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Asitli İçecek 
F % f % f % 

Genellikle 1 6 0   0 0 0 
Nadiren 3 18 6 35 6 35 
Çok az 7 42 6 35 6 35 
Hiç 4 24 4 24 5 30 
Diğer 2 12 1 6 0 0 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

 

Asitli içecek tüketiminde kontrol ve son test gruplarında genelikle içen 

bulunmamaktadır Ön test ve kontrol grubundaki kişilerin %24’ü hiç tüketmezken, son test 

grubundakilerin %30’u hiç asitli içecek tüketmemektedir.  

 

Tablo.18.Şeker ve türevleri Bakımından Grupların Dağılımı 
Ön Test Grubu Kontrol Grubu Son Test Grubu Şeker ve türevleri 
F % f % f % 

Genellikle 12 70 7 41 10 58 
Nadiren 2 12 7 41 3 18 
Çok az 2 12 1 6 3 18 
Diğer 1 6 2 12 1 6 

TOPLAM 17 100 17 100 17 100 
 

 

Ön test ve son test gruplarında çocukların çoğunluğu genellikle şeker ve türevleri  

tüketmektedirler.  Kontrol grubundaki çocukların ise %41’i genellikle diğer %41’i ise nadiren 

şeker ve türevleri tüketmektedirler. Deney grubunda ise %58’ i genellikle tüketmektedir. 
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Tablo.19.Çocuğun Yaşına Uygun Olarak Günlük Verilmesi Gereken Besin Porsiyonlarını 
Bilme Durumu 

Kontrol Grubu Deney Grubu  
F % F % 

Evet 6 35 17 100 

Hayır 4 24   
Kısmen 7 41   

TOPLAM 17 100 17 100 
 
 

Çocuğun yaşına uygun olarak günlük verilmesi gereken besin porsiyonlarını kontrol 

grubundakiler deney grubunda bulunanlara göre daha az bilmektedirler. Kontrol grubunda yer 

alanlardan %24’ü aynı gruptan %41’i kısmen bilgi sahibidirler. Buna göre kontrol 

grubundakilerin büyük çoğunluğunun yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyebiliriz. 

Deney grubundakilerin tamamı bu konuda bilgi sahibidirler.  

 

Tablo.20.Çocuğun Tükettiği Yiyeceklerin Besin Değerine Dikkat Edilme Durumu 
Kontrol Grubu Deney Grubu  

F % F % 
Evet 9 53 15 88 
Hayır 2 12   
Kısmen 6 35 2 12 

TOPLAM 17 100 17 100 
 

 

Çocuğun tükettiği yiyeceklerin besin değerine dikkat etme konusunda deney 

grubundakilerin büyük bir çoğunluğun dikkatli olduğu görülmektedir. Bu gruptan sadece %12 

lik bir kısım kısmen dikkat etmektedir. Tamamen dikkatsiz kimse bulunmamaktadır. Buna 

karşılık kontrol grubunda 2 kişinin dikkat etmediği, 6 kişinin ise kısmen dikkat ettiği 

görülmektedir. Bu grupta 9 kişi dikkat göstermektedir.  

 

Tablo.21. Çocuğun Tükettiği Yiyeceklerin Hijyen Kurallarına Dikkat Edilme Durumu 
Kontrol Grubu Deney Grubu  

F % F % 
Evet 16 94 17 100 
Kısmen 1 6   

TOPLAM 17 100 17 100 
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Çocuğun tükettiği yiyeceklerin hijyen kurallarına dikkat edilme durumuna 

bakıldığında her iki grupta da yüksek bir düzey görülmektedir. Deney grubunda yer alanların 

tamamı hijyen durumuna dikkat ederken, kontrol grubundakilerin %94’ü dikkat etmekte bir 

kişi ise kısmen dikkat etmektedir. Bu değişken itibarı ile her iki grupta da yüksek bir düzey 

bulunduğunu ifade edebiliriz.  

 

 

Tablo.22.Beslenme Konusunda Yeterli Bilgi Sahibi Olma Durumu 
Kontrol Grubu Deney Grubu  

F % F % 
Evet 8 47 15 88 
Hayır 1 6   
Kısmen 8 47 2 12 

TOPLAM 17 100 17 100 
 
 

Beslenme konusunda yeterli bilgi sahibi olma durumuna bakıldığında deney grubunda 

bulunanlarda yüksek bir düzey görülmektedir. Deney grubunda yer alanların %88’i (15 kişi) 

yeterli bilgiye sahip olurken, bu gruptan sadece 2 kişi kısmen bilgi sahibidirler. Bu değişken 

itibarı ile kontrol grubunun yarıdan fazlasının yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. 

Kontrol grubundan 8 kişi kısmen bilgi sahibi olurken, 1 kişi de hiçbir bilgi sahibi değildir.  
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BÖLÜM V 

 

TARTIŞMA VE YORUMLAR 

 

 

Bu araştırma ile Konya Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bağımsız bir anaokulunda 

bulunan 4-6 yaş arası okul öncesi çocukların yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıklarının 

saptanması amaçlanmıştır.  

 

Araştırma, Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulunda bulunan 17 

kişilik kontrol grubu ve 17 kişilik deney grubu kapsamında yapılmıştır.  

 

5.1. Çocuklar ve Ailelerine ilişkin Genel Bulguların Tartışma ve Yorumu 

 

Tablo 3’de cinsiyet bakımından grupların dağılımı verilmiştir. Buna göre 4-6 yaş 

arasındaki kontrol grubu öğrencilerinin 47’si erkek, %53’ü kızdır. Deney grubundakilerin ise 

bunun tam tersi %53’ü erkek, %47’si kızdır.   

 

Tablo 3’de anne ve babaların yaş dağılımları verilmiştir. Kontrol ve deney grubundaki 

öğrenci anne ve babaların çoğu 31-40 yaş dilimi arasındadır. Kontrol grubunda 20-30 yaş 

diliminde 5 anne bulunurken, deney grubunda bu yaş aralığında 6 anne bulunmaktadır. Yine 

bu yaş diliminde kontrol grubunda 2 baba, deney grubunda ise bu yaş aralığında baba 

bulunmamaktadır. 41 yaş ve üzeri deney grubunda 3 baba bulunurken, deney grubunda bu 

sayı 6’ya yükselmiştir. Yine bu yaş aralığında kontrol grubundaki annelerin sayısı 3 iken, 

deney grubunda yer almamaktadır.  

 

Tablo 3’de araştırmaya katılan anne ve babaların öğrenim durumları verilmiştir. 

Örneklemi oluşturan çocukların kontrol grubundaki annelerinin %47’si yüksek okul mezunu 

iken, deney grubunda bu oran %76’dır. Bu sonuç itibariyle deney grubundaki annelerin 

kontrol grubundakilere nazaran daha eğitimli olduğu söylenebilir. Örneklemi oluşturan 

çocukların kontrol grubundaki babalarının %52’si yüksek okul mezunu iken, deney grubunda 

bu oran %88’dir. Kontrol grubunda %18 oranında ilkokul mezunu bulunurken, deney 

grubunda ilkokul mezunu kimse yer almamaktadır. 
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Tablo 3’de ailelerin ev sahipliği bakımından durumları gösterilmiştir. Kontrol grubunda 

9 kişi kendi evine sahipken, deney grubunda bu rakam 10’dur. Her iki grupta da ev sahipliği 

oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 3’de ailelerin gelir düzeyi bakımından dağılımı verilmiştir. Buna göre kontrol 

grubunda geliri 500 TL’nin altında bulunan 5 kişi bulunurken, deney grubunda 1 kişi 

bulunmaktadır. Kontrol grubunda geliri 1.000 TL ve 2.000 TL arasında 3 kişi bulunurken, 

deney grubunda 6 kişi bulunmaktadır. Ebeveynlerin yarısından fazlası 2.000 TL’nin üstünde 

gelire sahiptir. Çok belirgin olmasa da deney grubundaki kişilerin gelir düzeyi kontrol 

grubundakilere nazaran daha yüksektir.  

 

Tablo 3’de anne ve babaların meslekleri bakımından dağılımları gösterilmiştir. Buna 

göre kontrol grubundaki annelerin %53’ü ev hanımı, deney grubundakilerin %70’i memurdur. 

Babaların ise çoğunluğunu memurlar oluşturmaktadır.  

 

Tablo 3’de ailedeki çocuk sayısı bakımından dağılım tespit edilmiştir. Kontrol grubunda 

bulunanların büyük çoğunluğunun (% 47) 1, %35’inin 2 çocuğu bulunurken,  4 ve daha fazla 

çocuğu bulunanların sayısının 1 olduğu görülmektedir. Deney grubunda bulunanların büyük 

çoğunluğunun (%53) 1, %35’inin 2 çocuğu bulunurken, 4 ve daha fazla çocuğu olan aile 

bulunmamaktadır. 

 

5.2.Beslenme eğitimine ilişkin tartışma ve yorumlar 

 

Albayrak(1989), Ailede kahvaltı yapma durumlarının incelenmesinde deneklerin %92’ 

si düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığına sahiptir. 

Kontrol grubunda düzenli kahvaltı yapanların oranı %58 iken ön test grubunda %82 

olarak belirlenmiştir. Son test grubunda da aynı oran ortaya çıkmıştır. Ön test grubu ile son 

test grubu arasında bir faklılık tespit edilememiştir (Tablo.8). 

. Yemek saatlerinin düzenli olması, kahvaltı alışkanlığının oluşturulması ve hoş bir 

atmosferde besin değeri yüksek ara öğünler sunulması önemlidir (Ünüsan, 2001).   
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Ön test ve son test grubundaki çocukların %65’i yemeği severken, kontrol grubundaki 

çocukların %53’ü ise ekmek arası yiyecekleri daha çok sevmektedir. Sontest grubunda ise 

ekmek arası yiyenlerin oranı %35’dir (Tablo.9). 

 

Çocukların günlük gereksinimi üç ana öğünde verilen yiyeceklerle karşılanamaz. Ana 

öğünün tamamlayıcısı ve dengeli bir diyetin önemli bir kısmını oluşturan ara öğünlerde 

seçilen yiyeceklerin besleyici değerinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir  

(Gariboğlu,1992). 

 

Okulöncesi kurumlarında sabah kahvaltısı öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olarak 3 

öğün yemek yiyen çocuklar akşam yemeğiyle birlikte en az günde 4 öğün yemek yemeye 

ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada eğitim öncesinde 3,2 olan ortalama ,son testte 4,0 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası öğün sayısının eğitim öncesi öğün sayısına göre fazla olduğu 

görülmektedir (Tablo10). 

 

5-6 yaş çocuklarının günlük olarak meyve grubundan 2 porsiyon almaları yeterli olabilir 

(Baysal,2000). 

 

Ön test ve kontrol grubundaki çocukların çoğunluğu, 1-2 porsiyon meyve tüketirlerken 

son test grubundaki çocukların %59’u  3 porsiyon meyve tüketmektedir . Son test grubunda 

günlük iki porsiyonun altında meyve tüketen çocuk bulunmamaktadır. Bu çalışmada son testte 

meyve yeme oranı 3,1 ortalamaya yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük meyve tüketiminin  

eğitim öncesi günlük meyve tüketimine  oranla fazla olduğu görülmektedir.(Tablo.11) 

 

4-6 yaş çocuklarının günlük olarak sebze grubundan 2-3 porsiyon almaları yeterlidir. 

Okulöncesi çocuğunun diyetinde bu grup besinlerin her gün bulunması gerekmektedir 

(Baysal, 2000). 

 

 Ünver(2004), Günlük olarak sebze türünden 3 porsiyon yeme durumuna bakıldığında 

deney grubundaki çocuklarda sebze tüketiminde artış görülürken, kontrol grubunda bir 

değişiklik gözlenmemiştir. 
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Sebze tüketim durumu son testte ortalama olarak 2’ye yükselmiştir. Eğitim sonrası 

günlük sebze tüketiminin  eğitim öncesi günlük sebze tüketimine  göre arttığı gözlemlenmiştir 

(Tablo.12). 

Okulöncesi çocukları diyetinde süt ve süt türevlerinden 2-3 porsiyon tüketmelidir 

(Merdol ve ark., 2004). 

Yıldırım(2001), Öğrencilerin süt tüketme durumuna ilişkin olarak %33’ü haftada üç-

dört defa,%6’sı hergün, %3’ü gün aşırı olmak üzere hergün sadece yarım veya bir su bardağı 

süt tüketmektedir. 

 

  Süt ve süt ürünleri tüketim durumu 3,0 ortalamaya yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük 

süt ve süt ürünleri tüketiminin  eğitim öncesi günlük süt ve süt ürünleri tüketimine  oranla 

fazla olduğu görülmektedir.Deney grubunda günlük porsiyon miktarına %100 ulaşılmıştır 

(Tablo.13). 

Okulöncesi çocuğun diyetinde et ve kuru baklagillerden  günde ilk yaşlarda ½ porsiyon 

kadardan başlayarak çocuk büyüdükçe 4-6 yaş grubunda bu oran 1 - 1 ½ tam porsiyon 

arttırılabilir (Baysal, 2000).  

Araştırmamızda, öntest uygulamasında 3,7 olan ortalama , son testte 2,2 ortalamaya 

düşmüştür. Eğitim sonrası günlük et ve baklagiller tüketiminin  eğitim öncesi günlük et ve 

baklagiller tüketimine  oranla azaldığı gözlemlenmiştir. Bu besin grubundaki alınması 

gereken porsiyonu yetersiz hale getirmiştir. Ön test grubundaki çocukların %88’i, son test 

grubundaki çocukların %65’i 1-2 porsiyon et ve kuru bakla tüketmektedirler . Kontrol 

grubundaki çocukların ise %76’sı 2 porsiyon et ve kuru bakla tüketmektedirler (Tablo.14). 

 

 Okulöncesi çocukları için günlük diyette 6 porsiyon alınması yeterlidir (Kasnakoğlu 

ve ark. 2003).  

 

Gökçay ve Garibağaoğlu(2002), Yeterli ve dengeli beslenebilmek için günlük enerji 

ihtiyacının %50-60’ı karbonhidratlardan sağlanmaktadır. 

  

Çalışmada günlük tahıl Tüketiminde deney  grubunun son-test sonucunda 3,7 olan 

ortalama , kontrol grubunda 1,2 dir.Eğitim sonrası yükselen deney grubunun ortalamasının 
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kontrol grubu son-test ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Ön test ve son test 

grubunda ise çocukların %82,4’ü 3 porsiyon tahıl tüketmektedir (Tablo.15). 

 

 Özleyen(2005), Bu çalışmada fastfood ürünleri tüketilme sıklığına göre %45 

haftada bir ve haftada 2-3 defa tükettiklerini belirlerken, nadiren tüketenlerde %18 ve onbeş 

günde bir tüketenler ise %15 olarak belirlemiştir. 

 

Araştırmadaki günlük fastfood tüketimi sorusunda deney grubunun son-test sonucunda 

1,4 olan ortalama, kontrol grubunda 2,2 dir. Eğitim sonrası düşen deney grubunun günlük 

fastfood tüketimi ortalamasının kontrol grubu son-test ortalamasından daha küçük olduğu 

görülmektedir. Ön test grubunda genellikle fastfood tüketen çocuk bulunmadığı halde son test 

grubundaki çocukların %6’sı genellikle fastfood tüketmektedir. Ön test ve son test 

gruplarında fastfood tüketimi ile ilgili en çok rastlanan frekans çok az olmuştur (Tablo.16). 

 

 Bu gruptan verilecek miktarlar okulöncesi (5–6 yaş) çocuğun enerji ihtiyacına göre 

değişiklik gösterebilir. Ancak besleyici değerleri dikkate alındığında çocuklara verilecek 

tatlıların pekmez, sütlü tatlılar, tahin helvası gibi yiyeceklerden karşılanması daha uygun olur. 

Bu açıdan bakıldığında çocuğun beslenmesinde pekmez ve bal şekerden daha değerli 

oldukları düşünülebilir.  Enerji ihtiyacı arttıkça okulöncesi çocuğunun diyetine yağ, şeker ve 

tatlıların miktarları arttırılır; enerji ihtiyacının azalması durumunda tam tersi bir uygulama 

yapılır. Bu amaçla, zayıf çocukların normal kilolarına çıkmaları için bu gruptaki besinler 

arttırılır, şişmanların normal kilolarına inmeleri için ise yağ, şeker ve tatlılar kısıtlanır (Şanlıer 

& Ersoy ,2004). 

 

 Bulut(1995), Şeker tüketim oranlarında sadece şeker tüketimini 13,5g olarak 

belirtirken diğer tatlı gruplarını 9,4 g olarak belirlemiştir. 

 

Çalışmada, ön testte 2,5 olan ortalama, son testte 1,5 ortalamaya düşmüştür. Eğitim 

sonrası günlük şeker ve türevleri tüketiminin eğitim öncesi günlük şeker ve türevleri 

tüketimine oranla azaldığı gözlemlenmiştir. Ön test ve son test gruplarında çocukların 

çoğunluğu genellikle şeker ve türevleri  tüketmektedirler.  Kontrol grubundaki çocukların ise 

%41’i genellikle diğer %41’i ise nadiren şeker ve türevleri tüketmektedirler. Deney grubunda 

ise %58’ i genellikle tüketmektedir (Tablo.17). 
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 Yaklaşık bin çocuk üzerinde yapılan araştırmada, 12 yaş grubundakilerin üçte ikisi, 

14 yaş grubundakilerin ise yüzde 92’sinin asitli içecek tükettiği saptanmış 

(http://www.cocuk.com/7012)  

 

Enerjisinin fazla olması dışında, hiçbir besin de geri olmayan kolalı içeceklerin, ayran, 

süt ve taze meyve suyuna yeğlenmesi ve bunun süreklilik kazanması da yanlış beslenme 

alışkanlığıdır (Sağlık bak&Hacettepe ünv 2004). 

 

Çalışmada, ön testte 2,8 olan ortalama, son testte 1,7 ortalamaya düşmüştür. Eğitim 

sonrası günlük asitli içecek tüketiminin eğitim öncesi günlük asitli içecek tüketimine oranla 

azaldığı gözlemlenmiştir. Asitli içecek tüketiminde kontrol ve son test gruplarında genelikle 

içen bulunmamaktadır Ön test ve kontrol grubundaki kişilerin %24’ü hiç tüketmezken, son 

test grubundakilerin %30’u hiç asitli içecek tüketmemektedir  (Tablo.18). 

Kaya (1999), Çocuğun beslenme alışkanlıklarının incelendiği bu çalışmada beslenme 

durumlarının erken yaşlarda(okulöncesi) şekillenmekte ve bu yaşlarda kazandığı yemek yeme 

alışkanlığı hayatının daha sonraki dönemlerini etkileyecek ve ileride ortaya çıkacak beslenme 

sorunlarının temelini oluşturacaktır.  

Çalışmamızda, çocuğun yaşına uygun olarak günlük verilmesi gereken besin 

porsiyonlarını kontrol grubundakiler deney grubunda bulunanlara göre daha az bilmektedirler. 

Kontrol grubunda yer alanlardan %24’ü aynı gruptan %41’i kısmen bilgi sahibidirler. Buna 

göre kontrol grubundakilerin büyük çoğunluğunun yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını 

söyleyebiliriz. Deney grubundakilerin tamamı bu konuda bilgi sahibidirler (Tablo.19). 

 

Beslenme konusunda yeterli bilgi sahibi olma durumuna bakıldığında deney grubunda 

bulunanlarda yüksek bir düzey görülmektedir. Deney grubunda yer alanların %88’i (15 kişi) 

yeterli bilgiye sahip olurken, bu gruptan sadece 2 kişi kısmen bilgi sahibidirler. Bu değişken 

itibarı ile kontrol grubunun yarıdan fazlasının yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. 

Kontrol grubundan 8 kişi kısmen bilgi sahibi olurken, 1 kişi de hiçbir bilgi sahibi değildir 

(Tablo.20). 

 

Çocuğun tükettiği yiyeceklerin besin değerine dikkat etme konusunda deney 

grubundakilerin büyük bir çoğunluğun dikkatli olduğu görülmektedir. Bu gruptan sadece %12 

lik bir kısım kısmen dikkat etmektedir. Tamamen dikkatsiz kimse bulunmamaktadır. Buna 
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karşılık kontrol grubunda 2 kişinin dikkat etmediği, 6 kişinin ise kısmen dikkat ettiği 

görülmektedir. Bu grupta 9 kişi dikkat göstermektedir (Tablo.21). 

 

Soydaş(2007),Okul çocuklarına hijyen kazandırma eğitimi vererek gruplardaki 

değişimin gözlendiği çalışmada, gruplarda gözlenen değişimlerde deney grubunda ilk gün ve 

105 gün sonra puan farklılıkları 1 puan artarken kontrol grubunda 2,5 puan düşmüştür.  

 

Çocuğun tükettiği yiyeceklerin hijyen kurallarına dikkat edilme durumuna 

bakıldığında her iki grupta da yüksek bir düzey görülmektedir. Deney grubunda yer alanların 

tamamı hijyen durumuna dikkat ederken, kontrol grubundakilerin %94’ü dikkat etmekte bir 

kişi ise kısmen dikkat etmektedir. Bu değişken itibarı ile her iki grupta da yüksek bir düzey 

bulunduğunu ifade edebiliriz (Tablo.22). 

 

Türkiye'de, 1984 yılında yapılan araştırmalar, ailelerin %25'inin kalori; %22'sinin 

protein; %30'unun kalsiyum; %20'sinin demir; %45'inin A vitamini; %27'sinin riboflavin ve 

%8'inin C vitaminini yetersiz aldığını göstermektedir. Araştırma bulguları, dengesiz 

beslenmenin, gelir ve gıda yetersizliğinden çok, eğitim, kültür ve beslenme tutumları gibi 

etkenlerle ilişkili olduğunu göstermektedir (Republic of Turkey Ministry of Health, 1990).  
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuçlar 

 

Bu araştırma ile Konya Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bağımsız bir anaokulunda 

bulunan 4-6 yaş arası okul öncesi çocukların yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıklarının 

saptanması amaçlanmıştır.  

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır: 

 

• Araştırma, Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokulunda bulunan 17 

kişilik kontrol grubu ve 17 kişilik deney grubu kapsamında yapılmıştır.  

 

• Araştırma sonuçlarına göre 4-6 yaş arasındaki kontrol grubu öğrencilerinin %53’ü 

erkek, deney grubundakilerin ise %53’ü kızdır.  Kontrol ve deney grubundaki öğrenci 

anne ve babaların çoğu 31-40 yaş dilimi arasındadır ve büyük çoğunluğu yüksek okul 

mezunudur. Her iki grupta da ev sahipliği oranının kiracılık oranına nazaran yüksek 

olduğu saptanmıştır.  

 

• Ebeveynlerin yarısından fazlası 2.000 TL’nin üstünde gelire sahiptir. Çok belirgin 

olmasa da deney grubundaki kişilerin gelir düzeyi kontrol grubundakilere nazaran 

daha yüksektir. Kontrol grubunda annelerin çoğu ev hanımı, deney grubunda ise 

memurdur. Babaların çoğunluğunu memurlar oluşturmaktadır. Ailedeki çocuk sayısı 

bakımından bakıldığında ise kontrol grubunda bulunanların 8’inin 1 adet çocuğu 

bulunurken 4 ve daha fazla çocuğu bulunanların sayısının 1 olduğu görülmektedir. 

 

• Öğün sayısında ; ön testte 3,2  olan ortalama , son testte 4,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası öğün sayısının eğitim öncesi öğün sayısına göre fazla olduğu 

görülmektedir. 
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• Günlük Meyve tüketimi ön testte 1,5 olan ortalama, son testte 3,1 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük meyve tüketiminin eğitim öncesi günlük meyve 

tüketimine oranla fazla olduğu görülmektedir. 

• Günlük Sebze tüketimi; ön testte 1,1 olan ortalama, son testte 2,0 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük sebze tüketiminin eğitim öncesi günlük sebze 

tüketimine göre arttığı gözlemlenmiştir. 

• Günlük süt ve süt türevleri tüketimi; ön testte 1,7 olan ortalama, son testte 3,0 

ortalamaya yükselmiştir. Eğitim sonrası günlük süt ve süt ürünleri tüketiminin eğitim 

öncesi günlük süt ve süt ürünleri tüketimine oranla fazla olduğu görülmektedir. 

• Günlük et ve baklagiller Tüketimi; ön testte 3,7 olan ortalama, son testte 2,2 

ortalamaya düşmüştür. Eğitim sonrası günlük et ve balagiller tüketiminin eğitim 

öncesi günlük et ve baklagiller tüketimine oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

• Günlük fast-food tüketimi;  ön testte 2,0 olan ortalama, son testte 1,4 ortalamaya 

düşmüştür. Eğitim sonrası günlük fastfood tüketiminin eğitim öncesi günlük fastfood 

tüketimine  oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

• Günlük Asitli içeçek Tüketimi;  ön testte 2,8 olan ortalama , son testte 1,7 ortalamaya 

düşmüştür. Eğitim sonrası günlük asitli içecek tüketiminin  eğitim öncesi günlük asitli 

içecek tüketimine  oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

• Günlük şeker ve türevleri tüketimi; ön testte 2,5 olan ortalama , son testte 1,5 

ortalamaya düşmüştür. Eğitim sonrası günlük şeker ve türevleri tüketiminin  eğitim 

öncesi günlük şeker ve türevleri tüketimine  oranla azaldığı gözlemlenmiştir. 

• Besin tüketme bilgisinin; ön testte 2,1 olan ortalama , son testte 2,4 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası besin tüketme bilgisi, eğitim öncesi besin tüketme 

bilgisine oranla fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

• Besin değeri bilgisinin; ön testte 2,4 olan ortalama , son testte 2,8 ortalamaya 

yükselmiştir. Eğitim sonrası besin değeri bilgisi, eğitim öncesi besin değeri bilgisine 

oranla arttığı gözlemlenmiştir. 

• Hijyen bilgisi; ön testte 2,5 olan ortalama , son testte 3,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası hijyen bilgisinin,   eğitim öncesi hijyen bilgisine oranla fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. 

• Beslenme bilgisi; ön testte 2,2 olan ortalama , son testte 3,0 ortalamaya yükselmiştir. 

Eğitim sonrası beslenme bilgisinin, eğitim öncesi beslenme bilgisine oranla fazla 

olduğu gözlemlenmiştir. 
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Öneriler 

 

  Okul öncesi dönemin çocukların gelişimlerinin en hızlı dönem olduğu tüm uzmanlar 

tarafından kabul edilmektedir. Bu dönemde çocuğun gelişebilmesi ve sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarını öğrenmesi şarttır. Bundan dolayı da her konuda olduğu gibi çocuğun beslenme 

alışkanlıklarını öğrenmesi ve sağlıklı olabilmesi için eğitim programlarında verimli ve aktif 

yöntemlerin olması gerekmektedir. 

 

Yarının büyükleri olacak çocuklarımızın sağlıklı olarak büyüme ve gelişmelerinin 

sağlanmasında beslenme eğitiminin büyük önemi vardır. Çocuklara yeterli ve dengeli 

beslenme alışkanlığı kazandırmak ileriki yaşlarda görülebilecek birçok kronik hastalığın 

önlenmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülmesi için elzemdir. 

 

Bu araştırma okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş grubu çocukların beslenme 

alışkanlıklarını tespit edebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçları ışığında şu öneriler 

geliştirilmiştir: 

 

- Ailelere düzenli beslenme konusunda eğitim verilmelidir. 

 

- Aileler günlük verilmesi gereken besin porsiyonu ve verilen besinlerin faydaları 

konusunda bilinçlendirilmelidir.  

 

- Çocuklara düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

 

- Kitle iletişim araçları yoluyla, ailelere düzenli beslenme konusunda eğitici-öğretici 

programlar hazırlanabilir. 

 

- Anaokulları ya da okullardaki ana sınıflarında okuyan öğrencilerin velilerine, 

çocuklarının beslenme alışkanlıkları, besin değerlerine göre günlük sebze - meyve, tahıl 

tüketimleri vs. eğitimleri verildiğinde velilerin bilinçlendiği ve doğru olanı yapma konusunda 

kararlı olduğu bu araştırma ile ortaya konduğundan, eğitimin kesinlikle üzerinde durulmalıdır. 

Bazı alışkanlıkların bilgisizlikten kaynaklandığı da bu araştırma ile bir kez daha görülmüştür.
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(ek1) 

 

ANKET METNİ 

 

1.BÖLÜM:GENEL BİLGİLER 

 

1-Yaşınız: 

Anne:                              Baba: 

 

2-Çocuğunuzun veya çocuklarınızın yaşları kaç?.................. 

 

3- Öğrenim durumunuz  nedir ? 

Anne:                          Baba:             

 

4-Mesleğiniz  nedir? 

Anne:                            Baba:                          

 

5-Eviniz kiramı ?  

Evet ( )  Hayır ( )  

 

6-Ailenizin gelir durumu nedir ?  

Gelirimiz yok ( )  500 TL altı ( )  500-1000 TL arası ( )   

1000-2000 TL arası ( )  2000 TL üstü ( ) 
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2.BÖLÜM :BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

 

1-Çocuğunuz  her sabah düzenli kahvaltı yaptırıyor musunuz?  

Hiç yapmaz ( )          Düzensiz( )  Düzenli ( ) 

 

2-Çocuğunuz yemek yemeyi mi yoksa ekmek arası mı yiyor ?  

Yemek ( )  Ekmek arası ( )                                                               

 

3- Çocuğunuza günde kaç öğün yemek yediriyorsunuz ?  

Bir ( )  İki ( )  Üç ( )  Dört ( )  Beş veya fazla( ) 

 

4-Çocuğunuz günlük kaç porsiyon meyve tüketiyor? 

1-2( )  2(  )  2-3 ( )  3 ( ) 

 

5-.Çocuğunuz günlük kaç porsiyon sebze tüketiyor? 

1-2( )  2( )  2-3 ( )  3 (  ) 

 

6- Çocuğunuz günlük kaç porsiyon süt ve türevlerinden tüketiyor? 

1-2 ( )  2 ( )  2-3 ( )  3( ) 

 

7-Çocuğunuz et ve kuru baklagillerden kaç porsiyon tüketiyor? 

1-2( )  2( )  2-3( )  3( ) 

 

8-Çocuğunuz tahıl ürünlerinden kaç porsiyon tüketiyor? 

3( )  4( )  5( )  6(  ) 

 

9-Çocuğunuz hangi sıklıkla  fast food ürünlerini tüketmektedir? 

Hiçbir zaman( ) Nadiren( )  Genellikle( )   Çok az( )          Diğer( ) 

 

10-Çocuğunuza asitli içecekleri(kola,gazoz vb.) hangi aralıklarda veriyorsunuz? 

Hiçbir zaman( ) Nadiren( )  Genellikle( )   Çok az( )          Diğer( ) 
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11-Çocuğunuzun şeker ve türevlerini  hangi sıklıkla tüketiyor?  

Genellikle( )        Nadiren( )  Çok az( )   Diğer( ) 

 

12-Çocuğunuzun yaşına uygun olarak günlük verilmesi gereken besin porsiyonlarını biliyor 

musunuz? 

Hayır( )                              Kısmen( )                    Evet ( )     

 

13-Çocuğunuzun tükettiği yiyeceklerin besin değerine dikkat ediyor musunuz? 

Hayır( )                              Kısmen( )                    Evet ( ) 

 

14-Çocuğunuzun tükettiği besinlerde hijyen kurallarına dikkat ediyor musunuz? 

Hayır( )                              Kısmen( )                    Evet ( )  

 

15-Beslenme konusunda yeterli bilginiz var mı? 

Hayır( )                              Kısmen( )                    Evet ( ) 
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(ek2) 

 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GRUPLARIN DAĞILIMI 

 

 

 

Cinsiyet Bakımından Grupların Dağılımı 

 

 
 

 

 

 

Annelerin Yaşı Bakımından Grupların Dağılımı 
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Babalarının Yaşı Bakımından Grupların Dağılımı 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Annelerinin Eğitimi Bakımından Grupların Dağılımı 
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Babalarının Eğitim Düzeyi Bakımından Grupların Dağılımı 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ev Sahipliği Bakımından Grupların Dağılımı 
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Gelir Düzeyi Bakımından Grupların Dağılımı 
 

 
 

 

 

 

 

 

Annenin Mesleği Bakımından Grupların Dağılımı 
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Babanın Mesleği Bakımından Grupların Dağılımı 
 

 
 

 

 

 

 

 

Çocuk Sayısı Bakımından Grupların Dağılımı 
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(Ek3) BESLENME EĞİTİMİ BAKIMINDAN GRUPLARIN DAĞILIMI 

 

Kahvaltı Düzeni Bakımından Grupların Dağılımı 

 

 
 

 

 

Yemek Çeşidi Bakımından Grupların Dağılımı 
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Öğün Sayısı Bakımından Grupların Dağılımı 

 

 
 

 

 

 

 

Meyve Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 
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Sebze Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

 

 
 

 

 

 

 

Süt Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 
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Et ve Kuru Bakla Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tahıl Tüketimi Bakımından Grupların Dağılımı 
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Fastfood Bakımından Grupların Dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asitli İçecek Bakımından Grupların Dağılımı 
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Şeker ve türevleri Bakımından Grupların Dağılımı 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


