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ÖZET 

 
 Bu araştırmanın genel amacı, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 

ilköğretim II. kademe öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıklarını ve besin 

öğesi tüketim durumlarını belirlemektir. 

Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak, 

antropometrik ölçümler ile birlikte anket formu kullanılmıştır. Veriler üzerinde 

gerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS 13,0 paket programından 

yararlanılmıştır.  

Araştırma, Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki 6 

farklı ilköğretim okuluna devam eden 12–15 yaşlarındaki 277’si kız,  284’ü 

erkek toplam 561 adölesan ile birlikte Kasım 2004-Haziran 2006 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 13,2 yaş ± 0,96, boy ortalaması 156,2 cm ± 

8,99, kilo ortalaması, 47,16 kg ± 9,91 olup, Beden Kitle İndeksi  (BKI) 

ortalaması 19,01± 2,97’dir. Öğrencilerin %77,5’i öğün atlamakta, öğün 

atlayanların ise %50,6’sının seyrek atladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

%88,4’ü her gün düzenli kahvaltı yapmamaktadır. Kahvaltı yapmama 

nedenlerinin başında %59,3’le iştahın olmaması gelmektedir. Öğrenciler 

%81,1’i ailesiyle birlikte evde kahvaltı yapmaktadırlar. Kahvaltı hazırlamayı 

en fazla %91,1 oranında anne yapmaktadır. Okulda atıştırılan yiyeceklerden 

ilk sırayı %44,0 oranıyla bisküvi, kraker ve simit alırken onları %38,0 oranıyla 

poğaça ve börek izlemektedir. Kahvaltı yapılmadığında başarıyı etkilediğini 

düşünenlerin oranı %50,6’dır. Kahvaltı yapmadıkları günlerde öğrencilerden 

%49,2’si açlık, %36,2’si halsizlik ve yorgunluk hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Hafta sonu günlük besin öğesi alım durumları açısından su, karbonhidrat, lif, 

folik asid ve demir bakımından hafta içi ise enerji, protein, karbonhidrat, 

kolesterol, karoten, folik asit, fosfor ve demir bakımından sosyo-ekonomik 

düzeylere göre anlamlı fark bulunmuştur. 

Toplumun geleceğini oluşturacak nesillerin, güne istekli başlaması, 

aktivitelerini elverişli bir şekilde sürdürmesi, öğrenme öğretme süreçlerinde 

etkili şekilde yer alması, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için sabah 

kahvaltısının beslenmedeki önemini kavramaları önerilmektedir. 
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SUMMARY 

  
 The general aim of this research is to determine the habits of having 

breakfast and daily intake of nutrient elements of the second level of primary 

school students in different socio-economic levels. 

  In this research in which scanning model is used, in addition to 

antropometric measurements, qestionarrie form is also used. SPSS 13.0 

packet programme is benefited for necessary statistical analysis on data. 

The research has been conducted among the 561 adolescents of whom 277 

are girls, 284 are boys between 12-15 ages and attend to 6 different primary 

schools at different socio-economic levels in the center of Konya between 

November 2004 and June 2006.The avarege age of the students is 13,2± 0,96, 

the avarege height is 156,2 ± 8.99, the avarege weight is 47,16kg ± 9,91 and 

also the avarege Body Mass Index is 19,01 ± 2,97. 

      It is determined that 77,5 % of the students skip a course and 50,6 % of 

these who skip a course rarely do it. The 88,4 % of students don’t regularly 

have breakfast every day. Their having no appetite is the main reason with 

59,3 percentage for their not having breakfast. The 81,1 % of the students 

have breakfast with their family at home. Preparing breakfast is a mother’s 

duty with the 99,1 %. As the first of the food which has been eaten at school 

is biscuits, crips and simit with the 44,0 %, pastry with 38,0 % follows. The 

percentage of the students who think that not having breakfast affects 

success is 50,6 %. On the days when they don’t have breakfast, 49,2 % of the 

students state that they feel hunger, 36,2 % of the students feel weakness 

and fatigue.  

Significant difference has been found according to socio-economic 

levels in point of daily intake of nutrient elements; water, carbonhydrate, 

fiber, folic acid, iron at weekends and energy, protein, carbonhydrate, 

cholesterol, carotene, folic acid, phosphorus, and iron on weekdays. 

It is offered to comprehend the importance of breakfast in nutrition for 

generations who will form the future of the society to start a day willingly, to 

carry on the activities in a convenient way, to take part in teaching-learning 

process effectively and to grow up and develop healthly.  
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ÖNSÖZ 
 

 Bu araştırma Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki 

ilköğretim okullarına devam eden çocukların kahvaltı yapma alışkanlıklarının 

saptanması amacıyla yapılmıştır. 

  

Bu çalışmanın her aşamasında bana destek olan tez danışmanım Yrd. Doç. 

Dr. Semahat ALTUHUL’a, istatistiksel çalışmalarda yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. 

Nadir ÇELİKÖZ’e, Aile Ekonomisi Beslenme Öğretmenliği bölümü öğretim üyesi 

ve öğretim elemanlarına, araştırmaya katılan öğrencilere ve özellikle her konuda 

yardımlarını esirgemeyen eşim Kübra’ya içtenlikle teşekkür ederim.   
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SUMMARY 

 The general aim of this research is to determine the habits of having 

breakfast and daily intake of nutrient elements of the second level of primary 

school students in different socio-economic levels. 

  In this research in which scanning model is used, in addition to 

antropometric measurements, qestionarrie form is also used. SPSS 13.0 packet 

programme is benefited for necessary statistical analysis on data. The 

research has been conducted among the 561 adolescents of whom 277 are 

girls, 284 are boys between 12-15 ages and attend to 6 different primary 

schools at different socio-economic levels in the center of Konya between 

November 2004 and June 2006.The avarege age of the students is 13,2± 0,96, 

the avarege height is 156,2 ± 8.99, the avarege weight is 47,16kg ± 9,91 and also 

the avarege Body Mass Index is 19,01 ± 2,97. 

      It is determined that 77,5 % of the students skip a course and 50,6 % of 

these who skip a course rarely do it. The 88,4 % of students don’t regularly 

have breakfast every day. Their having no appetite is the main reason with 59,3 

percentage for their not having breakfast. The 81,1 % of the students have 

breakfast with their family at home. Preparing breakfast is a mother’s duty with 

the 99,1 %. As the first of the food which has been eaten at school is biscuits, 

crips and simit with the 44,0 %, pastry with 38,0 % follows. The percentage of 

the students who think that not having breakfast affects success is 50,6 %. On 

the days when they don’t have breakfast, 49,2 % of the students state that they 

feel hunger, 36,2 % of the students feel weakness and fatigue.  

Significant difference has been found according to socio-economic 

levels in point of daily intake of nutrient elements; water, carbonhydrate, fiber, 

folic acid, iron at weekends and energy, protein, carbonhydrate, cholesterol, 

carotene, folic acid, phosphorus, and iron on weekdays. 

It is offered to comprehend the importance of breakfast in nutrition for 

generations who will form the future of the society to start a day willingly, to 

carry on the activities in a convenient way, to take part in teaching-learning 

process effectively and to grow up and develop healthly.  



ÖZET 

 Bu araştırmanın genel amacı, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 

ilköğretim II. kademe öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıklarını ve besin 

öğesi tüketim durumlarını belirlemektir. 

Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak, 

antropometrik ölçümler ile birlikte anket formu kullanılmıştır. Veriler üzerinde 

gerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS 13,0 paket programından 

yararlanılmıştır. Araştırma, Konya il merkezinde farklı sosyo ekonomik 

düzeylerdeki 6 farklı ilköğretim okuluna devam eden 12–15 yaşlarındaki 

277’si kız,  284’ü erkek toplam 561 adölesan ile birlikte Kasım 2004-Haziran 

2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 13,2 yaş ± 0,96, boy ortalaması 156,2 cm ± 

8,99, kilo ortalaması, 47,16 kg ± 9,91 olup, Beden Kitle İndeksi  (BKI) 

ortalaması 19,01± 2,97’dir. Öğrencilerin %77,5’i öğün atlamakta, öğün 

atlayanların ise %50,6’sının seyrek atladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

%88,4’ü her gün düzenli kahvaltı yapmamaktadır. Kahvaltı yapmama 

nedenlerinin başında %59,3’le iştahın olmaması gelmektedir. Öğrenciler 

%81,1’i ailesiyle birlikte evde kahvaltı yapmaktadırlar. Kahvaltı hazırlamayı 

en fazla %91,1 oranında anne yapmaktadır. Okulda atıştırılan yiyeceklerden 

ilk sırayı %44,0 oranıyla bisküvi, kraker ve simit alırken onları %38,0 oranıyla 

poğaça ve börek izlemektedir. Kahvaltı yapılmadığında başarıyı etkilediğini 

düşünenlerin oranı %50,6’dır. Kahvaltı yapmadıkları günlerde öğrencilerden 

%49,2’si açlık, %36,2’si halsizlik ve yorgunluk hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Hafta sonu günlük besin öğesi alım durumları açısından su, karbonhidrat, lif, 

folik asid ve demir bakımından hafta içi ise enerji, protein, karbonhidrat, 

kolesterol, karoten, folik asit, fosfor ve demir bakımından sosyo-ekonomik 

düzeylere göre anlamlı fark bulunmuştur. 

Toplumun geleceğini oluşturacak nesillerin, güne istekli başlaması, 

aktivitelerini elverişli bir şekilde sürdürmesi, öğrenme öğretme süreçlerinde 

etkili şekilde yer alması, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için sabah 

kahvaltısının beslenmedeki önemini kavramaları önerilmektedir. 
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I. BÖLÜM  
 
1. GĠRĠġ 

 
Beslenme, vücudun çalıĢması için gerekli olan besin öğelerinin, besinlerle 

vücuda alınmasını, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını anlatan terimdir            

(Merdol vd., 1997). Beslenme karın doyurmak, açlık duygusunu bastırmak ya da 

canının istediği Ģeyleri yemekten çok sağlığı korumak, büyüme ve geliĢmeyi 

sağlamak için vücudun gereksinim duyduğu besin öğelerinin ve enerjinin yeterli ve 

dengeli olarak vücuda alınmasıdır (ġanlıer ve Ersoy, 2003). 

 
Ülkemizde beslenme konusunda karĢılaĢılan önemli sorunları; kiĢi baĢına 

düĢen gelir dengesizliği, gıda üretiminin kalite ve kantite yönünden yetersizliği, 

bölgeler arasında gıda dağılımı ve pazarlamasındaki dengesizlik, üreticiden 

tüketiciye gıdayı aktarma olanaklarının yokluğu, ekonomik sosyo-kültürel 

imkânsızlıklar, beslenme politikası ve bireylerin eğitimidir (Özdoğan, 1991). 

 
Beslenme; kiĢilik, kültür, sosyal çevre, inançlar, tutumlar gibi değiĢik 

faktörlerden etkilenir. Ġnsanlarda davranıĢ değiĢikliği yaratması amacıyla verilen 

beslenme bilgileri tek baĢına arzu edilen davranıĢ değiĢikliğini oluĢturmada yeterli 

olmayabilir (ġimĢek, 1991). 

 
Okul, bireyin en üst düzeyde psikolojik, biyolojik geliĢimini ve kültür 

değiĢimini sağlayan sistemlerin baĢında gelir. Çocuğun sağlığını korumayı, sağlıklı 

yaĢamayı uygulayarak öğrendiği yer, aileden sonra okul çevresidir. (Güzey, 1991). 

  
 Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemlerinin sağlıklı geçmesinin sağlıklı 

yetiĢkinler kazanılmasında önemi büyüktür. Sağlıklı nesiller ise sağlıklı toplumsal 

kalkınmanın temel unsurudur (Ahsen, 1994). 

 
Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli baĢlamada ve 

elveriĢli bir biçimde sürdürmede yenilen sabah kahvaltısının miktarı ve içeriği 

büyük önem taĢımaktadır. Vücudumuz uyurken bile çalıĢmaya devam eder. 

AkĢam yemeği ile sabah arasında yaklaĢık 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre 

içinde vücut, besinlerin tümünü kullanır. Sabah kalkıldığında kahvaltı yapılmazsa 

beyinde yeterince enerji oluĢamaz. Bu durumda yorgunluk, baĢ ağrısı, dikkat azlığı 
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gibi sıkıntılar yaĢanır. Kahvaltı yapmayan beden kendi depolarını kullanır ve 

hastalıklar karĢısında direnci düĢer (Merdol, 2001; Nursal,2002). 

 
    Kahvaltı, beslenme durumu normal olan çocuklarda da derslerde dikkat 

ve konsantrasyonu arttırarak baĢarı düzeyini yükseltmektedir. Beslenme durumu 

kötü olan çocuklara okulda kahvaltı sağlanması, okul baĢarısını arttırmaktadır 

(Baysal, 1999 a). 

 
 Kahvaltı yapmak güç ve dayanıklılığı yükseltmekte, okulda öğrencilerin 

daha verimli eğitim almalarını sağlamaktadır. Genelde düzenli olarak kahvaltı 

yapan bireylerde daha yüksek düzeyde mikro besin öğesi alınmakta, alınan 

enerjinin yağdan gelen yüzdesi daha düĢük, alınan posa miktarı ise daha yüksektir 

(Schlundt, 1992). Bunların yanı sıra kahvaltı etmenin hafızayı güçlendirdiği de 

saptanmıĢtır (Smith, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 3 

1.1. Problem 
 

Konya il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim II. 

kademe öğrencilerinin kahvaltı yapma alıĢkanlıkları ve besin öğelerini tüketim 

düzeyleri nasıldır? 

1.1.1. Alt Problemler 

 
1.  AraĢtırmaya konu edilen öğrenciler, ne tür kiĢisel bilgilere sahiptir?  

2. Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin kahvaltı alıĢkanlıkları arasında 

anlamlı fark var mıdır? 

 
        2.1. Genel kahvaltı alıĢkanlıkları arasında anlamlı fark var mıdır? 

        2.2. Okuldaki atıĢtırdıkları yiyecekler açısından aralarında anlamlı fark    

               var mıdır? 

        2.3. Sabah kahvaltısı yapmadığı günlerde yaĢadıkları Ģikayetler arasında                                         

               anlamlı fark var mıdır? 

        2.4. Besin tüketim sıklıkları arasında anlamlı fark var mıdır? 

        2.5. Günlük besin öğelerini tüketim durumları arasında anlamlı fark var mıdır?   

                   2.5.1. Hafta sonu  

                   2.5.2. Hafta içi  

 
1.2. AraĢtırmanın Amacı 

 
Bu çalıĢmanın amacı; geliĢme çağında bulunan Ġlköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin genel kahvaltı alıĢkanlıklarının saptanması ve besin öğelerini tüketim 

düzeylerinin sosyo-ekonomik bakımından incelenmesidir.  

 
1.3. AraĢtırmanın Önemi 
 
 Ergenlik dönemindeki çocuklar hızlı büyüme ve geliĢme gösterdikleri için 

besin öğelerine (protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, çinko, folik asit vb.) 

gereksinimleri fazladır ve bu gereksinimi karĢılayabilmek için günde en az 3 ana, 2 

ara öğün tüketmeleri gerekmektedir.  

 
Sık rastlanan kötü beslenme alıĢkanlıklarından biri olan öğün atlamak 

günlük besin gereksinimlerinin karĢılanmasını engellemektedir. Kahvaltı günün en 

önemli öğünü olmasına karĢın en çok ihmal edilenidir. Özellikle okul çocuklarının 
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yeterli ve dengeli kahvaltı yapmaları gerekirken çeĢitli nedenlerle ya hiç 

yapmadıkları ya da çocukların dengesiz bir kahvaltıyla okula gittikleri belirlenmiĢtir 

(Baysal, 1999 a). 

 
Bu çalıĢma ilköğretim II. kademe öğrencilerinin kahvaltı alıĢkanlıklarının 

tespiti ve besin öğelerinin tüketimi açısından önemlidir. Toplumumuzun 

geleceğinin oluĢturacak bu nesillerin sağlıklı bir Ģekilde büyüme ve geliĢmeleri için 

kahvaltının beslenmedeki önemini kavramaları gerekmektedir. Bu çalıĢma 

çocukların farkında olmadan ya da farkında olarak uyguladıkları yanlıĢ beslenme 

alıĢkanlıklarının tespiti ve bu düzeyin ailelere bildirilmesi açısından gereklidir. 

Ayrıca elde edilen bulgular ailelere; çocuklarının beslenmesine gerekli özeni 

gösterip göstermediklerinin ortaya çıkması açısından da önemlidir. 

 
1.4. Varsayımlar 
 
1. Anket uygulama kuralları doğru olarak uygulanmıĢtır. 
  
2. Öğrencilerin anket öncesi yapılan açıklamalara uydukları varsayılmıĢtır. 
 
3. Ankete katılan öğrencilerin verdikleri cevapların doğru ve samimi olduğu 

varsayılmıĢtır. 

4. Devlet Ġstatistik Enstitüsü’nün (DĠE) Konya Ġl merkezi için uygulamıĢ olduğu 

sosyo-ekonomik düzey sınıflandırmasının düĢük-orta-yüksek SED’i temsil ettiği 

varsayılmıĢtır. 

 
1.5. Sınırlılıklar 
  

Bu araĢtırma Konya il merkezindeki 6 ilköğretim okulunun (Yusuf Ġzzettin 

Horasanlı Ġ.Ö.O., Ġstiklal Ġ.Ö.O., Mustafa Necati Ġ.Ö.O., Abidin Saniye Erçal Ġ.Ö.O., 

MareĢal Mustafa Kemal Ġ.Ö.O., Mehmet Beğen Ġ.Ö.O.) II. kademesinde okuyan 

561 öğrencinin anket formlarına verdikleri cevaplarla,  öğrencilerin boy ve ağırlık 

ölçümleri, öğrencilerin kahvaltı yapma alıĢkanlıkları, tekil tarama modeli ile 

sınırlandırılmıĢtır.  
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Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi  
 
 Yeterli ve dengeli beslenme, insan vücudunun büyümesi, yenilenmesi ve 

yaĢamsal aktivitelerini sürdürebilmesi için gerekli olan besin öğelerinin her birinin 

yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılması durumuna denir 

(IĢıksoluğu, 2000; Baysal, 2002; Erdoğan, 2005). 

   
Çocuklar eriĢkinliğe kadar, ailelerinin besin seçimi ve tercihlerine bağlıdırlar. 

Büyüdükçe harcanacak paraları oldukça, okula gittikçe ve insanlarla iliĢkileri 

arttıkça yiyecek seçimleri, kendi seçimleri olmaya baĢlar. Okul çağındaki 

edinimleri, çocuğunun gelecekteki yiyecek tercihlerini belirleyeceği için, aileler 

çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye yönelmelerini sağlamalıdır           

(Kaya, 1999).  

  
 Yeterli ve dengeli beslenmede ekonomik ve ölçülü olmamız da gereklidir. 

Örneğin, günlük C vitamini ihtiyacımızı 100 g brokoli tüketerek karĢılayabilirken, bu 

miktarın 2–4 katını tüketmemiz parasal yönden savurganlık olacağı gibi, aĢırı             

C vitamini alımının da bakır emilimini azalttığı bilinmektedir.  Bir baĢka örnek 

verecek olursak, enerji verici besinlerin fazla alınması ĢiĢmanlığa yol açarken,        

D vitamini fazlalığı ise zehirleyebilmektedir (IĢıksoluğu, 2000). 

 
 Vücut çalıĢması için besin öğelerine ihtiyaç vardır. Bunların tümünü 

ihtiyacımızı karĢılayacak kadar almazsak, kötü sonuçlara yol açabilir. Miktarın 

yanında, besin öğelerinin kalitesi de önemlidir. Besin öğelerinin vücutta kullanılma 

durumu besin kaynağına göre farklılıklar gösterir. Örneğin, hayvansal kaynaklı 

proteinlerin kalitesi, bitkisel kaynaklı proteinlerin kalitesinden üstündür. Her zaman 

bitkisel kaynaklı proteinleri alırsak bu birey için yeterli olamayacak ve besin 

öğesine ihtiyacımız karĢılanamayacaktır.  

  
 Dengesiz beslenme, bireyin yeterli miktarda besin almasına karĢın bazı 

besin öğelerinin gereksinim düzeyinden fazla, bazı besin öğelerinin ise az alınması 

durumudur. Gereğinden fazla alınan besin öğeleri vücutta depolanarak sağlığı 

tehdit etmektedir. Gereğinden az alınan besin öğeleri ise vücuttaki iĢlevini yerine 

getiremez. Bu durum dengesiz besin öğesi alımı oranında sağlığı olumsuz yönde 

etkiler (Erdoğan, 2005). 
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 Yetersiz ve dengesiz beslenen kiĢilerde büyüme ve geliĢme gerilikleri, 

hastalıklara karĢı dirençsizlik, raĢitizm, beriberi, kansızlık, pellegra, skorbüt, 

kuvaĢiorkor, xeropthalmia, marasmus gibi beslenme bozukluğu hastalıkları 

meydana gelir (IĢıksoluğu, 2000; Baysal, 2002).  

 
Yetersiz ve dengesiz beslenme, çocukların yalnız vücut geliĢimini olumsuz 

yönde etkilemez, zihin geliĢimine de zarar verir. Hastalıklara yakalanmayı 

kolaylaĢtırdığı gibi çeĢitli hastalıkların da oluĢmasına yol açar (IĢıksoluğu, 2000). 

 
Beslenmenin Büyüme ve GeliĢmedeki Önemi 
  
 Büyüme, vücut ağırlığının ve hacminin artması demektir, bu vücutta hücre 

sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artması ile iliĢkilidir. GeliĢme ise hücre ve 

dokuların yapı ve bileĢimindeki değiĢimlerdir. DiĢlerin çıkması, kemiklerin 

güçlenmesi geliĢmeye örnek olarak verilebilir (Bulduk vd., 2002). 

  
 Ġnsanların geliĢmesi fizyolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri ile 

olgunlaĢma devresinin tümünü kapsamaktadır. Bu süreçte en önemli etken ise 

“beslenme” dir. Beslenme, büyüme ve geliĢme sürecinin çok hızlı olduğu ergenlik 

çağında daha fazla önem kazanmaktadır (Onur, 1993). 

 
Büyüme ve geliĢme olgusu; beslenme, genetik yapı, cinsiyet, hormonlar, 

çevresel koĢullar, sosyo-ekonomik durum, kültür ve gelenekler çeĢitli faktörlerin 

etkisi altındadır. Bu etmenler, büyüme ve geliĢmeye, embriyo döneminden 

yetiĢkinliğe kadar etki ederler (Baysal, 1997; Karaağaoğlu, 1999). 

 
Çocuğu eriĢkinden ayıran en önemli özellik sürekli bir büyüme ve geliĢme 

göstermesidir. Büyüme ve geliĢme bazı dönemlerde durağan bazı dönemlerde ise 

hızlıdır. Ġnsan yaĢamında son hızlı büyüme ve geliĢme gösteren dönem ergenlik 

dönemidir. Ergenlik çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ sürecidir. Çocuk bu dönemde, 

sekonder cins belirtilerinin geliĢmesi, büyümede hızlanma, vücut yapısında 

fizyolojik ve yapısal değiĢim sonucu üreme yeteneği olan bir birey haline gelir 

(Bundak, 2003).  
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ADÖLESAN ÇAĞI ÇOCUKLARININ GENEL ÖZELLĠKLERĠ 
 
Adölesan Kavramı 
 

Tarihsel süreç içinde Aristo (M.Ö. 300) bu dönemi 14- 21 yaĢ arasında yer 

alan bir dönem olarak söz edip, bu dönemi; “gençler kiĢilik olarak arzularına 

kapılmaya ve bunları eyleme dökmeye hazırdırlar, bedeni arzuları içinde en çok 

kapıldıkları cinsel arzulardır… çok değiĢkendirler, arzuları ateĢli olduğu kadar 

geçicidir… sevgi olsun, nefret olsun her Ģeyde aĢırıya kaçarlar…” diye 

tanımlamıĢtır (Mukaddes, 2000). 

 
Adölesans, Latince Adolescere “matür olmak” kelimesinden gelir. 

Çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ dönemidir. G. Stranley Hall 1904’deki bilimsel 

incelemesinde adölesanı; adölesanın modern kavramı olarak; Fırtına ve Stres’in 

(Sturm and Drang) bir dönemi olarak tanımlamıĢtır (Adelman ve Ellen, 2003). 

 
“Ergen” sözcüğü Batı literatüründeki “adolescent” karĢılığı olarak 

kullanılmıĢtır. Latincede büyümek, olgunlaĢmak anlamında kullanılan “adolescere” 

fiilinin kökünden gelmekte olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir 

süreci belirtmektedir. Sosyo-ekonomik koĢullarla sağlık ve beslenmenin ergenliğin 

baĢlama yaĢını büyük ölçüde etkilediği görülür. Ġklim de ergenliğin baĢlangıcında 

etkili bir faktördür. Ilıman bölgelerde olgunlaĢma daha erken baĢlamaktadır 

(Yavuzer, 1999). 

 
Çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ dönemi; (1) puberte ve somatik büyümenin 

tamamlanması; (2) sosyal, duygusal ve zihinsel değiĢme-somut düĢünmeden 

soyut düĢünmeye geçiĢ; (3) bağımsız bir kiĢilik geliĢtirilmesi ve aileden ayrılma; bir 

meslek veya beceri kazanmak için hazırlanmadır (Kaplan ve Mammel, 1993).  

 
Bazı kaynaklarda “Adölesan döneminin beĢ özelliği nelerdir?” sorusuna: 

“KiĢilik geliĢimi, otonomi, aileden ayrılma, meslek arayıĢı ve içsel ahlak 

standartlarının oluĢturulması” cevabı verilmiĢtir (Mc. Gahren ve Wilson, 2002). 

 
Adölesan çağı; çocuğun fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden 

önemli değiĢiklikler gösterdiği bir zamandır (Baysal, 1997; IĢıksoluğu, 2000; 

ġanlıer ve Ersoy, 2003). 
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Adölesan, dikkatin hızlı bedensel değiĢime çevrilerek, kiĢisel özelliklerin ve 

vücut ölçümlerinin yaĢıtlarla karĢılaĢtırıldığı, gerçek veya hayali kusur, eksiklik 

veya çirkinlikler aranıp bulunduğu, büyüme ve cinsel geliĢme ile ilgili beklenti ve 

endiĢelerin arttığı, kısaca fiziksel görünümün büyük önem kazandığı bir dönemdir 

(Kınık, 1996 b). 

 
Çocukluktan eriĢkin hayata geçiĢ döneminde kızlarda göğüslerin, 

erkeklerde ise testislerin büyümeye baĢlaması ve her iki cinste de büyümenin 

hızlanması adölesana giriĢin ilk belirtisi olarak kabul edilir. Adölesan hızlı fiziksel 

büyüme, cinsel geliĢme ve psiko-sosyal olgunlaĢma ile karakterizedir. Adölesan 

fiziksel büyüme ve cinsel geliĢmenin tamamlanması ve daha uzun süre psiko-

sosyal matürasyonun gerçekleĢmesi ile sonlanır. Büyüme ilk yıl hariç, hayatın 

hiçbir döneminde bu kadar hızlı değildir. Bu dönemde iki-üç yıl gibi oldukça kısa bir 

sürede eriĢkin hayattaki boy uzunluğunun yaklaĢık %15’ini, vücut ağırlığının         

%50’sini ve iskelet kitlesinin %48’ini kazanır (Kınık, 1992). 

 
Adölesanın fiziksel olarak en iyi belirleyicisi pubertedir ve bunun teknik 

olarak anlamı, cinsel üremenin yeterli olduğu duruma iĢaret etmesidir. Pubertede 

birbirini izleyen olaylar önceden bilinir, kız veya erkeklerde genellikle aynıdır. 

Tersine, zamanlama ve pubertenin bitiĢi önceden bilinemez. Bütün adölesanlarda 

puberte aynı anda baĢlamaz ve aynı dönemde matürasyonlarını tamamlamaz 

(Adelman ve Ellen, 2003). 

 
Ergenliğin baĢlangıcının en belirgin habercisi, boy uzamasıdır. Boy 

uzamasıyla tüm büyümeyi ve geliĢmeyi hipofiz bezinin ön yumrularından çıkan 

salgılar düzenlemektedir. 12-16 yaĢları arasında boy uzaması ve ağırlık artıĢını 

gösteren grafik eğrisi daha keskin ve belirgin bir biçimde görülmektedir. Ergenlik 

döneminde ağırlık artıĢı, kas ve kemiklerin büyümesiyle gerçekleĢir. Çocukluk 

döneminde, kaslar vücudun toplam ağırlığının %30’unu, olgunlaĢma sonucu ise          

%63’ünü oluĢtururlar. Ergenlik döneminde kemikler ağırlaĢtığı gibi, hacimce de 

büyürler (Yavuzer, 1999). 
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Adölesan Çağının Genel Özellikleri 
 

Gonadların ve sekonder seks karakterlerinin geliĢmesi, büyüme ve kemik 

maturasyonunda hızlanma, vücut yapısında değiĢiklik bu dönemin özellikleridir 

(Kınık, 1995; Elmas, 2002). Kızlarda ilk bulgu olan meme büyümesi, 8–13 yaĢları 

arasında ortaya çıkar. Erkeklerde ise ilk bulgu testis büyümesi olmakla beraber 

9,4-15 yaĢ arasında oluĢur. Kızlarda FSH ve östrojen etkisiyle overler, uterus ve 

klitoris büyür, endometrium ve vajinal mukoza kalınlaĢır. MenarĢ pubertenin 

baĢlangıcından sonra 2 yıl içinde, genellikle SMR evre 3 veya 4’te iken 

gerçekleĢir. Erkeklerde ise LH ve testesteron etkisiyle seminifer tübüller epididimis, 

seminal veziküller ve prostat büyür. Boy uzaması ergenliğin son dönemlerinde 

giderek yavaĢlayıp kızlarda 16–18, erkeklerde 18–20 yaĢında durur. Ergenlik 

dönemi yaklaĢık 3–5 yıl sürüp, genellikle kızlarda 16, erkeklerde ise 18 yaĢında 

tamamlanmıĢ olur (Elmas, 2002).   

 
           Büyüme ve cinsel olgunlaĢmayı belirleyen etkenler çeĢitlidir. Beslenme 

durumu ve değiĢik hastalıklar (kalp, böbrek, karaciğer ve kemik hastalıkları) 

büyüme ve cinsel uyanıĢı geciktirebilir (Bulduk, 1989). 

 
Bu dönem, yaĢamın ilk bir yılı dıĢındaki en hızlı geliĢimsel dönemdir         

(AkĢit vd., 1994; Mukaddes, 2000). Adölesanlar yaĢadığı geliĢim ve değiĢime 

yapısal özellikleri ve çevresel koĢullarına bağlı tepkiler verilebilir. GeliĢimin bir 

parçası olarak geçici depresif/anksiyöz belirtiler görülebileceği, ayrıca bağımsız 

kimliğini kazanmak için ebeveyni ile görüĢ ayrılıkları ve çatıĢmalar olabileceği, 

ergende iĢlev bozukluğuna yol açan herhangi bir belirtinin psikiyatrik baĢvuru 

gerektirdiği belirtilmiĢtir (Mukaddes, 2000). 

  
           Adölesanda su miktarı ve dağılımında da değiĢiklikler olur. 12–17 yaĢlar 

arasında suyun erkeklerde vücut ağırlığına katkısı %5 artarken, kızlarda %5 azalır. 

Total vücut suyunun hücre dıĢı kısmı her iki cinste de sabit (%25-%26) kaldığı 

halde hücre içi su erkeklerde %36’dan %29’a iner (Kınık, 2000). 
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Adölesan Çağında Fiziksel GeliĢme 
 
 OlgunlaĢma sırasında vücut kompozisyonu da değiĢir. Adölesan öncesi 

erkek ve kızlarda yağ ve adale kütlesi aynıdır. Yağ oranı yaklaĢık %15 iken, adale 

oranı yaklaĢık %19’dur. Adölesan döneminde ise kızlarda yağ oranı artar. 18 

yaĢında kızlarda yağ oranı %27 iken, aynı yaĢtaki erkeklerde yağ oranı %16’dır. 

Bu dönemde erkeklerde adale kütlesi oranı kızlara göre 2 kat daha fazladır. Bu 

farklılıklar kızlar ve erkekler arasındaki beslenme gereksinimini de önemli ölçüde 

etkilemektedir (Kınık, 2000; Küçükkömürler, 2003). Bu sebeplerden dolayı 

adölesan (ergenlik, delikanlılık, genç kızlık, gençlik dönemi) çağında besin 

gereksinimleri artacaktır  (AkĢit vd., 1994). 

 
 Ergenlik sürecince kızlar ortalama 16 kg, erkekler ise 20 kg alırlar. Bunların 

dıĢında vücut yapılarında da değiĢiklikler görülür. Önce kollarda ve bacaklarda 

uzama, daha sonra da gövde uzaması olur. Erkeklerde omuzlar, kızlarda kalçalar 

geniĢler. BaĢ büyümesi 10 yaĢ civarında eriĢkin değere ulaĢır ama yüz geliĢimi 

ergenlikte olur. Çene ve burun erkeklerde daha fazla olmak üzere her iki cinste 

elmacık ve alın sinüsleri ile kaĢ kavsi geliĢir (Bundak, 2003). 

  
Büyüme hızı pubertede artar. Bir iki yıl içerisinde maksimuma vardıktan 

sonra tekrar hızlıca yavaĢlar ve nihayet boy duraklar. Puberte, kızlarda erkeklere 

göre ortalama olarak iki yıl daha önce (9–12 yaĢlarında) baĢladığı için bu döneme 

kadar erkeklerin lehine olan ufak boy farkı kızların erken hızlanması ile 11–13 

yaĢları arasında lehlerine değiĢir. Bundan sonra erkekler hızlı büyümeye 

baĢladığından lehlerine fark artmaya baĢlar ve eriĢkin boyu erkeklerde ortalama 

olarak 12 cm daha fazla olur (Onat, 1996). 

 
 Hızlı boy artıĢı, 10–16 yaĢ arasındadır. Kızlarda en hızlı boy artıĢı 10–13 

yaĢ arası, erkeklerde ise 12–16 yaĢ arasıdır (Kırkıncıoğlu, 2003; ġanlıer ve Ersoy, 

2003). 

 
 Adölesan sırasında, ağırlıkta 2 misli, boyda ise %15-20 artıĢ olur. Puberte 

sırasında, lenfoid doku kütlesindeki azalma dıĢında, belli baĢlı organların 

büyüklüğünde 2 misli artıĢ olur. Maksimum büyüme hızına ise kızlar 11,5-12 

yaĢında, erkekler 13,5-14 yaĢında ulaĢır. Maksimum büyüme hızında, erkekler 

yılda 9,5 ±1,5 cm, kızlar 8,3 ±1,2 cm uzarlar (Kaplan ve Mammel, 1993). 
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 Ağırlık ve kas kitlesi artıĢlarında olduğu gibi adölesandaki boyca uzama 

atağı da üç dönemde gözlenir. Ġlk dönemde lineer büyüme hızı giderek artar. Ġkinci 

dönme büyüme hızının doruğa ulaĢmasıdır. Sonuncu dönem ise büyüme hızının 

giderek azalması ile büyümenin tamamlanmasıdır. Boyca uzama atağından 

hemen önce büyüme hızının minimal düzeye inmesi dikkati çeken bir özelliktir. 

Boyca uzama atağının sonuna doğru hız iyice azalmakta ve ortalama olarak kızlar 

14, erkekler 16 yaĢında eriĢkin hayattaki boylarının %98’ine eriĢmiĢ bulunmaktadır 

(Kınık, 2000). 

 
           Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda büyüme ve geliĢme geriliği 

görülür. Vücudun normal büyümesi geliĢmesi, çalıĢmasını sürdürmesi ve yıpranan 

hücrelerin yenilenmesi için gereksinim kadar protein alınması zorunludur. Yetersiz 

protein alınması durumunda zamanla vücut kendi hücrelerini kullanmaya baĢlar. 

Bunun sonucunda da önce büyüme durur, sonra vücut ağırlığı azalmaya baĢlar 

(Örmeci, 1987). 

 
           Çocuk beĢ yıl gibi oldukça kısa bir sürede yetiĢkin hayattaki antropometrik 

ölçüm değerlerine ulaĢır.  Ġç organ ve salgı bezi büyüklüklerinde, kemik yağ ve kas 

kitlelerinde belirgin artıĢ olur. Ġskelet kitlesi, kalp akciğerler, karaciğer, dalak, 

böbrekler, pankreas, troid bezi, adrenaller, gonadlar, penis ve uterus bu dönmede 

ağırlık açısından ikiye katlanır (ġanlıer ve Yabancı, 2005). 

 
Adölesanda Psikolojik Özellikler ve Psikososyal GeliĢme  
  
           Bu dönem ruhsal ve sosyal yapı değiĢikliği nedeniyle kiĢiye ailenin etkisi 

azalacak, hatta adölesan tam tersi davranıĢta bulunacak, reaksiyon alacaktır       

(AkĢit vd.,1994). 

 
 Bu dönemde soyutlaĢmaya kaymak için aĢırı bir eğilim görülmekte, gerçek 

ve düĢsel yaĢam, düĢünceler arasındaki sınırı tutmak güçleĢmektir. Bu hızlı ve 

yoğun biyolojik geliĢim süreci sırasındaki genç kendi değiĢen bedeni ile benliği 

arasındaki dengeyi kurmakta psikolojik bazı güçlüklerle karĢılaĢarak, ne çocuk ne 

de büyük olduğu bu dönemde kendi benliğini nereye yerleĢtireceğini bilememekten 

doğan bir yabancılaĢma duygusuyla karĢı karĢıyadır. Adölesan çağında rastlanan 

psikiyatrik ve psikomatik hastalıklar; davranıĢ bozuklukları, histeri krizleri ve 
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konversiyon nevrozu belirtileri, anoreksiya nervosa, adipositas (ĢiĢmanlık), pruritus 

ani ve vulva, geliĢim bozuklukları, zorlu eylemler (obsessif-kompulsif davranıĢlar), 

kaĢınma, saç koparma, tırnak yeme, aĢırı mastürbasyon, intihar teĢebbüsleridir 

(Onat ve Koptagel, 1991; Onat, 1996). 

    
Psikososyal geliĢmenin, hızlı büyüme ve cinsel geliĢmeye aynı çabuklukla 

ayak uyduramaması adölesanın tepki ve davranıĢlarında iniĢ çıkıĢlar, tutarsızlık ve 

duygularında değiĢikliğe neden olur (Kınık, 1995).  

 
 Bedenin hızla değiĢime ve yapılanmaya uğradığı bu dönemdeki süreçler 

çoğul nedenlidir, çok yanlıdır, eĢzamanlı ve hızlı bir çözüme güdülenmiĢlerdir. 

Çoğul nedenlilik, çok yanlılık, eĢzamanlı ve hızlı bir çözüme güdüleniĢ ruhsal 

süreçlerin sıra ve düzenini bozar, sapmalara ve çeliĢkilere neden olur. Kendisi 

değiĢen ve yeniden yapılanan üst benlik bu sapmaların ve çeliĢkilerin etkisindedir, 

ama aynı zamanda bu sapma ve çeliĢkilerden özetle geliĢimini düzeninden ve 

denetiminden de sorumludur. Süre giden ayrıĢma süreçleri, yeniden etkinleĢen 

preödipal ve ödipal sorunlar, Ģiddetlenen dürtüler, motor etkinliğin artması, üst 

benliğin değiĢimine, yeniden yapılanmasına damgasını vuran ruhsal etmenlerin 

baĢında gelmektedir. Üst benliğin gözetleme, denetleme, değerlendirme iĢlevleri, 

bu dönemde güncelleĢen irdelemede önemli roller oynar. Böylece çocuğun üst 

benliği sorgulanır, değiĢime uğrar, çocukluktaki gamsızlığın yerini sorumluluk ve 

görev bilinci almaya baĢlar (Odağ ve Tamar, 2002).      

 
Bu dönemde bireyin ailesinin ve çevresinin psiko-sosyal desteğine ihtiyacı 

olduğu kadar özgürce, maceralı yaĢamaya da gereksinimi vardır. Çağımızda hızlı 

ĢehirleĢmenin getirdiği çekirdek aile tipinin psiko-sosyal dayanıĢmalar üzerindeki 

olumsuz etkileri adölesanların kontrollü geliĢimlerini negatif yönde etkilemiĢtir. Bu 

Ģartlarda sosyal ve cinsel yaĢama özgürlüğü adölesanların sağlıksız ortamlarda 

bağımlılık yapan ilaçlarla ve içkilerle karĢı karĢıya kalmalarını kolaylaĢtırmıĢtır. Bu 

da birçok problemi beraberinde getirmiĢtir. Okul baĢarısızlıklarının bu dönemde 

alkol ve madde bağımlılığı ile sıkı iliĢkisi olduğu saptanmıĢtır (Erginel, 1996). 

 
 Benliğini bulma çabaları, gerçek dünyanın daha bilinçli tanınmaya 

baĢlandığı bu dönmede oldukça zorluklarla karĢılaĢacak, id-ego ve süper ego 

arasında yoğun çatıĢmalar olacak, bir yandan ilkel, çocuksu bağlantıların haz 
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ilkesine dönüĢ için bir istek duyulurken, büyüme ve benliğini özgürleĢtirme çabaları 

ile bu geri dönüĢe geri konulmaya çalıĢılacaktır. Bu direnmenin doğurduğu 

zorlamalar bazen suçluluk veya mistik davranıĢlara dönüĢ gibi davranıĢ 

sapmalarına da yol açabilecektir. Bu dönemde cinsel benliğini ve özdeĢliğini 

kurma da bazen bir sorun olacak, bu konuda da bunalımlar ve sapık eylemlere dek 

davranıĢ bozukluklarına rastlanabilecektir (Onat, 1996). 

 
 Bireyin bu dönemde psikolojik ve sosyolojik açıdan kazanacağı davranıĢlar, 

gelecekteki toplumsal statüsünü büyük ölçüde etkiler ve aĢağı yukarı bütün 

karakteristik özelliklerini belirler. Geleceğe dönük planlar yapar. Bu dönemde 

ergene olumlu davranıĢ kazandırmak amacıyla uygun çevre Ģartları hazırlanmalı 

ve gerekli olanlar tahsis edilmelidir (DaĢbaĢı, 2003). 

 
Psikososyal geliĢme, sorumluluk duygusunun oluĢması, biyolojik 

değiĢiklikler, meslek seçimi, kiĢilik geliĢimi ve karĢı cinse ilgi yönlerinden ele alarak 

üç safhada incelenir (Sökülmez, 1995). 

 
Erken Adölesan 
  

Cinsel geliĢme belirtileri ve hızlı fiziksel büyümenin baĢladığı, kabaca 11–15 

yaĢlar arasındaki ilk dönemdir. Adölesanlar vücutlarındaki hızlı değiĢimin 

ĢaĢkınlığı ve beraberinde getirdiği soru ve endiĢeler nedeniyle huzursuzdurlar 

(Kınık, 1995). 

  
Bu dönem 1–3 yaĢ çocukluğundan sonraki ikinci arıĢma ve bireyselleĢme 

dönemidir. Erken adölesan gerçekten olumsuz davranıĢların yoğun olabildiği bir 

dönemdir. Hızlı büyüme ve cinsel geliĢme ile birlikte ego da geliĢir ve gençler 

büyümekte oluĢlarının veya kendilerince büyümüĢ olmanın kendilerine alıĢılmıĢın 

dıĢında ve bazen de gerçekçi olmayan istemlerde bulunma hakkı verdiğini 

düĢünürler. KardeĢlerle ve daha çok anne ile zıtlaĢmalar baĢlar veya artar. 

Adölesanın ilk yıllarında gençler çok kere anlaĢılmadıkları veya sevilmedikleri 

düĢüncesiyle ya da yaĢam biçimi ve zevkleri yönünden aile ile uyuĢmadıkları 

düĢüncesi ile yalnızlığı seçip kendilerini aileden mümkün olduğu kadar 

soyutlamaya çalıĢırlar. Duygu ve davranıĢlarında yorum ve ifade biçimlerinde 

aĢırıdırlar. Ancak duyguları hızla değiĢebilir. Onlar için ikisinin ortası yoktur       

(Kınık, 1995). 
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Vücutça hızlı büyüme ile eĢleĢen bu safhada bireyler uzun, kısa, ĢiĢman, 

zayıf, çekici veya çirkin olma endiĢesi içindedirler. Kendilerini, daha yetiĢkin 

kiĢilerle devamlı karĢılaĢtırırlar kendileri için ideal bir vücut yaratırlar. 

Ebeveynlerinin zengin, fakir, kültürlü, kültürsüz olduklarının farkına varıp 

kendilerini değerlendirmeye baĢlarlar ( Sökülmez, 1995). 

 
Orta Adölesan  
  

Ondört, onbeĢ yaĢlarında baĢlayıp 16–17 yaĢlara kadar süren bu dönemde 

hızlı pubertal geliĢmenin yavaĢlaması gencin bedenine alıĢmasını sağladığı gibi 

bir önceki dönemde yoğun olan beden görünümü ile ilgili endiĢelerinin de 

azalmasına yardım eder. Orta adölesanda gençlerin %30-50’si soyut düĢünme 

yeteneğini kazanırlar. ArkadaĢ gruplarıyla bütünleĢmenin daha da arttığı bu 

dönemde karĢı cinsle de yakınlaĢma ve iliĢkiler baĢlar. Bağımsızlık ve özerklik 

çabaları devam etmekle beraber aile ile tartıĢmalar azalır, saldırganlık yatıĢır ve 

öfkeler daha çok zekice imalar ve alaylar ile sinirli bakıĢlar ve homurdanmalarla 

ifade edilir. EriĢkinlerin taklit edilmeye baĢlandığı bu dönemde eve geç gelme, 

otomobil kullanma, içki ve sigara deneme gibi değiĢiklikler yaĢanır. Bu dönmede 

istemleri ve iddiaları nedeni ile gerçekler arasındaki uyuĢmazlıkların, tam 

anlamıyla kabul edilmese de farkına varılmaya baĢlanması veya zaman zaman 

düĢünce ve davranıĢlarını objektif olarak değerlendirerek piĢmanlık yahut utanç 

duyması gençleri daha ölçülü davranmaya yönelttiği gibi bazen de güvensizlik ve 

çekingenlik duygularının oluĢmasına neden olabilir (Kınık, 1995).   

 
Orta adölesan dönemi düĢünme sistemi, özellikle denemeler konusunda 

tüm güçlülük ve ölümsüzlük hissini içermeye devam eder. Bu da hızlı, bazen 

uygun olmayan kararların sonucunda yüksek riskli davranıĢlara, yüksek morbidite 

ve mortaliteye yol açar (Adelman ve Ellen, 2003). 

 
Bu çağ, hızlı uzama devresi tamamlandıktan bir süre sonra baĢlar. Fiziksel 

büyüme ve vücut kısımları üzerinde fazla durulmayıp gerçekçi bir vücut görünümü 

oluĢmuĢtur. Hareket rahatlığı ve sorumluluk duygusu artmıĢtır. Bütün bunların 

yanında seks halen üzerinde durulan bir konudur (Sökülmez, 1995). 
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Geç Adölesan            
  
 On altı, on yedi yaĢlarında baĢlayıp yirmili yaĢlarda sonlanması beklenen 

bir dönemdir. Büyüme ve geliĢmenin hemen hemen tamamlanması veya 

gerçekleĢmesi nedeni ile özellikle ilk dönemde yoğun olarak yaĢanan sıkıntı ve 

endiĢeler sona ermiĢtir. Cinsel dürtüleri kontrol yeteneği kazanılmıĢ, cinsel kimlik 

geliĢmiĢtir. Benmerkezciliği azalmıĢ çevreyi daha fazla düĢünmeye baĢlamıĢtır.  

Sosyal iliĢkiler arkadaĢ grubundan kiĢisel iliĢkilere yönelmiĢtir. Soyut düĢünce 

yeteneğindeki geliĢme adölesanın gelecekle ilgili olarak daha realist hedefler 

belirlemesine imkân vermektedir. Bu döneme ait geliĢme iĢaretleri, gelecek ile ilgili 

amaç ve hedefler belirlemek ve amaca varabilmek için gereken her türlü çabayı 

gösterme kararlılığıdır (Kınık, 1995). 

 
Adölesandaki ses değiĢimi çatallanma ve kalınlaĢma Ģeklinde ve geç 

adölesanda oluĢur. Kızlarda da erkekler gibi ses değiĢikliği olabilir. Bu değiĢiklik 

sesin tizliğinden çok kalitesinde gözlenir (Kınık, 1995). Birçok ergen kendinin 

görüntülerini daha iyi belirlemek için vücut görüntüsü kaygılarından uzaklaĢırlar. 

Pubertal geliĢim sonlanır ve bu evre, fiziksel görüntüyü kabul etme veya görüntüyü 

değiĢtirmeye yönelik aĢırı davranıĢlarla karakterizedir (Adelman ve Ellen, 2003). 

 
Kuvvetli duyguların olduğu, karĢı cins iliĢkilerinin önemli düzeyde baĢladığı, 

romantizmin ön planda olduğu, bir iliĢki sona erdiğinde yoğun acının yaĢandığı 

dönemdir. Bu dönemdeki ilk aĢk ya karĢı cinsten ebeveyne benzer ya da tamamen 

farklı olur. Soyut düĢünce iyice yerleĢir, gelecek, evlilik, meslek seçimi ciddi 

düzeyde gündemde olur (Mukaddes, 2000).  

 
Bu devirde halen tereddütler devam etmesine rağmen mantıksal düĢünme 

yeteneği geliĢir. KiĢilik geliĢmesinin tamamlanması birkaç sene alır. Bu psiko-

sosyal geliĢme aĢamalarında karĢılaĢılan sorunlar duygusal yönden çok sarsıcı 

olabilir. Özellikle kızlar da bu geliĢme tamamlanmadan evlenme, gebe kalma, 

çocuk doğurma, henüz yeterli olgunluğa eriĢmemiĢ olduğu için çok daha önemli 

sorunları geliĢtirir (Sökülmez, 1995). 
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ADÖLESAN ÇAĞINDA BESLENME 
 
Adölesan Çağında Beslenmenin Önemi 
  

Ülkemiz beslenme durumu yönünden hem geliĢmekte olan, hem de 

geliĢmiĢ ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde 

halkın beslenme durumu bölgelere, mevsimlere, sosyo-ekonomik düzeye ve 

kentsel-kırsal yerleĢim yerlerine göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durum 

beslenme sorunlarının niteliği ve görülme sıklığı üzerinde etkili olmaktadır. Ulusal 

beslenme araĢtırmalarına göre ailelerin ortalama olarak yarısı hayvansal protein 

ve vitaminleri yetersiz tüketmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde yılda kiĢi baĢına 80 kg et, 

350 lt süt, 350 adet yumurta tüketilirken bu değerler ülkemizde 19 kg et, 170 lt süt, 

120 adet yumurta Ģeklindedir. Tüketimdeki yetersizliklerin olumsuz etkileri 

adölesanlara da yansımaktadır (Karayormuk, 2002).  

 
Erdem ve Arslan’ın (1989) değiĢik sosyo-ekonomik yapıya sahip 15–18 yaĢ 

öğrencilerin hazır et ürünlerini tüketim durumları üzerine yaptıkları çalıĢmalarında 

yüksek sosyo-ekonomik düzeydekilerin %46,5’i her gün, günaĢırı, haftada bir 

tüketmekte iken düĢük sosyo-ekonomik düzeydekilerin %28,4’ünün bu sıklıkla 

tükettiklerini saptamıĢlardır. 

 
Adölesan dönemi hayat boyunca total enerji gereksiniminin en fazla olduğu 

dönemdir. Gözlemler ve yapılan çalıĢmalar kısa boylu ve zayıf çocuklara oranla 

kilo ve boyca daha ileri olanların puberteye daha erken girdiğini göstermektedir. 

Adölesandaki yetersiz beslenme; büyümenin yavaĢlaması hatta duraklamasına ve 

cinsel geliĢmenin gecikmesine neden olmaktadır (Kınık, 1996 a). 

  
Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmek, gencin fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal geliĢimini büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle yaĢamın devamı ve temel 

direği olan beslenme alanında kazanılacak olumlu davranıĢlar çok önemlidir 

(DaĢbaĢı, 2003). 

 
Bu dönemde yaygın görülen beslenme alıĢkanlıklarından biri de fast food 

veya abur-cubur tüketme eğilimidir. Hızlı yaĢam temposuyla kendini gösteren 

durum yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olmaktadır. Bu tip ürünlerle alınan 
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doymuĢ yağlar serum kolesterol düzeyi ve kalp damar hastalıklarının temelinin bu 

çağlarda atılmasına neden olmaktadır (DaĢbaĢı, 2003). 

 
Ruhsal ve bedensel yönden önemli geliĢmelerin olduğu bu çağda beslenme 

üzerinde titizlikle durulmalıdır (Kırkıncıoğlu, 2003). Gençlerin besin seçimi ve 

tüketim kalıpları, fizyolojik olmanın yanında sosyal ve psikolojik arzuların 

doyumuna, gelenek, görenek ve alıĢkanlıklarına, eğitim ve ekonomik imkânlarına 

da bağlıdır (ġanlıer ve Ersoy, 2005). 

 
Yetersiz ve dengesiz beslenme, enfeksiyonlara karĢı direnci düĢürmenin 

yanı sıra, bazı beslenme bozukluğu hastalıklarının oluĢmasına neden olur. Bu 

çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri, bu dönemde görülebilecek veya ileriki 

yıllarda ortaya çıkabilecek yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı pek çok sağlık 

sorununun (hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, diabet vb.) erken 

çözümlenmesi açısından oldukça önemlidir (Karaağaoğlu, 1999). 

 
Adölesan Çağında Kahvaltının Önemi 
 

Ana öğünlerden biri olan sabah kahvaltısının kiĢinin beslenmesinde önemi 

büyüktür. Öğün atlamak alıĢkanlık haline dönüĢtürüldüğünde kiĢinin yeterince 

beslenmesi engellenmekte ve yetersiz beslenmeye bağlı sorunlar oluĢmaktadır 

(Pekcan ve Beğenmez,1988). 

 
Vücudumuz uyurken bile çalıĢmaya devam etmektedir. AkĢam yemeği ile 

sabah arasında yaklaĢık 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde vücut, besinlerin 

tümünü kullanır. Kahvaltı yapılmadığında vücut kendi depolarından kullanır ve 

hastalıklar karĢısında direnci düĢer. Yorgunluk, bitkinlik genellikle duyulan açlık 

hissi ile beraber gitmektedir, doygunluk sağlanması ile yorgunluk ve bitkinlik 

ortadan kaldırılabilmektedir.  

 
Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli baĢlamada ve 

elveriĢli bir biçimde sürdürmede yenilen sabah kahvaltısının miktarı ve içeriği 

büyük önem taĢır. Bedenin düzenli çalıĢması için kan Ģekerinin belirli bir düzeyde 

olması gerekmektedir. ġekerin düĢüklüğü kadar yüksekliği de sakıncalıdır. Düzenli 

aralıklarla ve uygun miktarlarda beslenildiğinde kan Ģekeri düzeyi alçalıp yükselme 

göstermediğinden vücut düzenli çalıĢır. Kahvaltıda yeterli protein tüketen 
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bireylerde iĢ verimi ve reaksiyon hızı yüksektir. Kahvaltı yapmayan bireylerde iĢ 

verimi önemli ölçüde azalır, anlama ve kavrama hızı düĢer. Kahvaltı yapmayan 

bireyler egzersiz yaptıklarında baĢ dönmesi, bulantı ve kusma Ģikayetlerini dile 

getirmektedirler. DüĢük protein içeren kahvaltı alımından sonraki ikinci ve üçüncü 

saatler arasında kan Ģekeri açlık seviyesinin altına düĢmekte ve kiĢiler açlık hissi 

duydukların belirtmiĢlerdir. Kan Ģekerinin düzenli kalması için kahvaltıda proteinli 

besinlerin bulunması gerekir. Dengeli bir kahvaltıda günlük enerjinin 1/4’ü ya da en 

az 1/5’inin karĢılanması gerekmektedir. Günlük enerji gereksinimi yaĢ gruplarına 

göre farklılık göstermektedir. Kahvaltıda tüketilecek protein miktarı, kan Ģekerini 

düzenlemede ve dolayısı ile yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili 

olduğundan, günlük tüketilecek miktarın en az 1/5’i kadar olmalı ve bu değerin 

altına düĢmemelidir. Kahvaltıda meyve ya da sebze yenilmesi bu öğünü besin 

öğeleri bakımından dengelediği gibi içerdikleri posa nedeniyle de emilimi 

düĢürerek doygunluğu daha uzun süre sağlamakta, kan Ģekerinin de daha geç 

düĢmesine yardımcı olmaktadır. Kahvaltıda tüketilecek sebze ya da meyve, 

menünün özellikle C vitamini açısından dengeli olmasını sağlayan, böylece demir 

emilimini arttıran önemli besinlerdir (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2004). 

 
Yeni bir günün baĢlangıcında, bütün gece aç kalan vücudun, çalıĢma 

gücüne alıĢması için sabah kahvaltısı önemlidir. Uzun süren bir açlık sonucu 

kahvaltı edilmediğinde kiĢi kendini güçsüz hisseder, baĢı döner, yeterli enerji 

oluĢmadığı için zihinsel faaliyetlerde özellikle dikkat, çalıĢma ve öğrenme yeteneği 

azalır (Akyıldız, 2000). 

  
Açlık durumunda beyne enerji sağlayan kan Ģekeri en alt düzeydedir. 

Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan çalıĢmalardan elde edilen veriler 

kan Ģekerinin yeterli düzeyde olmasının öğrenme ve anımsamayı içine alan birçok 

beyin ve davranıĢ iĢlevlerini düzenlediğini iĢaretlemektedir. Bu verilerin çoğu 

stresle epinefrin hormonun salgılanması ve bunun sonunda kan Ģekerinin 

yükselmesiyle ilintilidir. Kahvaltı öncesinde de bireyin kan Ģekeri en alt düzeydedir. 

Kahvaltının beyin iĢlevindeki etkisi bireyin genel beslenme durumu, kahvaltının ve 

akĢam yemeğinin niteliğine göre farklılık gösterir. Kahvaltı ile öğrenme 

performansı arasındaki iliĢki Ģu Ģekilde açıklanmaktadır; kahvaltı öğrencinin 

beslenme durumunu iyileĢtirmekte, beynin açlık durumunda yetersiz olan enerji 
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gereksinmesini karĢılamakta ve derse devam durumunu iyileĢtirmektedir. Kahvaltı 

etmeyen çocukların derste konsantrasyonları azalmakta, verilen bilgileri sonradan 

anımsayabilme performansları düĢmektedir (Baysal, 1999 a). 

 
           Beyin enerji gereksinmesini glikozdan sağlamaktadır. Bu organ yetiĢkin 

insan bedeninin sadece %2’sini oluĢturmasına karĢın, dinlenme esnasında 

metabolik enerjinin %20’sini kullanmaktadır. Beyinin enerji deposu çok azdır. Eğer 

glikoz sağlanmazsa 10 dakika içinde enerjisiz kalır. Kan Ģekerinin normalin altına 

düĢmesi durumunda beyine yeterli glikoz sağlanamaz. Açlık durumunda kanın 

glikoz konsantrasyonu düĢük olduğundan beyinin enerji kaynağı da sınırlanmıĢ 

olur. Bu durumda derse baĢlandığı takdirde bireyin anlatılan bilgileri öğrenerek 

daha sonra anımsayabilmesi güçleĢir. Kahvaltı beyine enerji kaynağı sağlayarak 

öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Kas koordinasyonunu dengede tutar             

(Baysal, 1999 a; Nursal, 2002).  

  
 Aynı Ģekilde kasların çalıĢması için de, vücutta glikoz kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte yapılan çalıĢmalara göre, düzenli olarak kahvaltısını yapan 

çocuklarda ĢiĢmanlama riski daha azdır (BaĢ, 2003). 

  
 Kahvaltı, öğrencinin beslenme durumunu iyileĢtirmekte, beynin açlık 

durumunda yetersiz olan enerji gereksinmesini karĢılamakta ve derse devam 

durumunu iyileĢtirmektedir. Kahvaltı etmeyen çocukların derste konsantrasyonları 

azalmakta, verilen bilgileri sonradan anımsayabilme performansları düĢmektedir 

(Baysal, 1999 a).  

 
 Kahvaltının öğrencilerin beslenmesine katkısı ve okul baĢarısına etkisi 

konulu araĢtırmada, öğrencilerin %42’si her gün düzenli sabah kahvaltısı 

yaparken, %58’i yapmadığı belirlenmiĢtir. Kahvaltı yapan öğrencilerin okul 

baĢarısının iyi, yapmayan öğrencilerin ise orta düzeyde olduğu saptanmıĢtır. 

Kahvaltının öğrencilerin günlük enerji ve besin öğeleri alımlarına katkısı ise 

önerilenin altında bulunmuĢtur (Budak vd., 2003). 

 
 Kahvaltı ve önemi konusunda, ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan 

ve “çocuktan çocuğa eğitim yöntemi” ile verilen eğitim sonucunda, deney 

grubundaki öğrencilerin bilgi düzeylerinde artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir(Akar, 2002). 
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Kahvaltıda çok çeĢitli gruptan besinler bulundurulmalıdır. Özelikle süt, tahıl, 

meyve verilmelidir. KızarmıĢ tahıl ekmeği üzerine fıstık ezmesi veya peynir 

dilimleri gibi kombinasyonlar denenmelidir. Süt veya yoğurt ile taze meyveden 

yapılmıĢ karıĢımlar veya tahıl üzerine dilimlenmiĢ meyve denenebilir (Kotulak ve 

Connaughton, 2002). 

 
 Amerika’da uygulanan “ulusal kahvaltı programı” gereğince bir kahvaltıda; 

yarım kase süt (içecek olarak ya da mısır gevreği gibi yiyeceklerin üstüne ya da 

her ikisi birden), yarım kase meyve-sebze ya da meyve suyu bulunmalıdır (Panel 

vd., 1990). 

 
 Kahvaltının bileĢiminde yapılacak bazı değiĢikliklerin bile serum kolestrol 

düzeyi gibi bazı parametrelerde önemli değiĢimlere neden olduğu saptanmıĢtır 

(Braekman vd., 1999). 

                 
Önceden malnütrisyon geçirmiĢ olan çocukların kahvaltı etmemeleri okul 

baĢarısını daha da olumsuzlaĢtırmaktadır. Beslenme durumu kötü olan çocuklara 

okulda kahvaltı sağlanması okul baĢarısını arttırmaktadır. Bugün okula giden 

birçok çocuğun kahvaltı etmediği veya yetersiz kahvaltı ettiği tahmin edilmektedir. 

Türkiye 1974 Ulusal Beslenme ve Sağlık Tüketim AraĢtırmasında ilkokul 

öğrencilerinin %7,0’ının kahvaltı yapmadan okula geldikleri tespit edilmiĢtir 

(BaĢsoy, 2000). 

               
  Sağlıklı beslenmede öğünlerin düzenli tüketilmesinin, özelikle de güne 

istekli baĢlamada, aktiviteyi elveriĢli bir Ģekilde sürdürmede ve öğrenme üzerinde, 

sabah kahvaltısının çok önemli rolü olduğu bildirilmiĢtir (Kutluay, 1979). 

  
 Adölesanlar arasında en çok ihmal edilen öğünün sabah kahvaltısı olduğu 

kahvaltı yapmama nedenlerinin baĢında da sabah geç kalkma yüzünden okula 

yetiĢememe korkusuyla zaman bulamama, yemek yeme isteği duymama, diyet 

yapma ve kahvaltıyı önemsememenin geldiği belirtilmiĢtir (Bulduk vd.,2002). 

 
“Grab’n Go Kahvaltı Programı” tarafından, çocukların eğitimi ve sağlıklarının 

geliĢmesinde kahvaltının rolü önemli bulunmuĢtur. Yiyecek ve araĢtırma hareket 

merkezinden sabah kahvaltı programlarının üç konuda eksikliği olduğu 

bildirilmiĢtir. Birincisi okulda kahvaltı yapmak için otobüslerini okula çok geç 
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geldiği, ikincisi okulun erken olmasının kahvaltı yapma için öğrencilerin isteksiz 

olmasına ve son olarak da öğretmenlerin ve idarecilerin sınıf kahvaltılarına karĢı 

olmalarıdır (Conklin vd., 2003). 

 
Adölesan Çağında Enerji ve Besin Öğesi Gereksinimleri 

 
Ġnsanın gereksinim duyduğu enerji ve besin öğelerinin kaynağı besinlerdir. 

Ġnsanlar çeĢitli hayvansal ve bitkisel dokuları besin olarak kullanır. Bu besinler 

Ģekil ve lezzet yönünden olduğu gibi enerji değerleri, içerdikleri protein, vitamin ve 

minerallerin çeĢit ve miktarları yönünden de farklılık gösterir (Önay ve AktaĢ, 

2004). 

   
Erkek çocuklarda, protein ve kalori gereksinimi 11. yaĢtan 18. yaĢa kadar 

gittikçe artmaktadır. Kız çocuklarının ise biraz daha fazla proteine ihtiyaçları 

olmakla birlikte, kalori gereksinimleri 11. yaĢtan 18. yaĢa kadar gittikçe 

azalmaktadır (Cenani, 1986). 

 
Erkek adölesanların bu dönemdeki gereksinimleri, yaĢamın baĢka hiçbir 

döneminde görülmediği kadar yüksektir. Kızlardaki gereksinim ise sadece 

hamilelik ve laktasyon dönemindekinden daha azdır (Baker, 1994). 

 
Enerji Gereksinimi     
 

Karbonhidratlar önemli enerji taĢıyıcılarıdır. Marmelat, reçel, bal, ekmek ve 

diğer tahıl ürünleri kahvaltıda enerji sağlayan maddeler olarak üzerinde önemle 

durulmalıdır (Demirci, 2002).  

 
Adölesanların enerji gereksinimi; yaĢ, cinsiyet, vücut ağırlığı ve pubertal 

geliĢme ile ilgili olduğu gibi fiziksel aktivitenin derecesine göre de bireyden bireye 

büyük değiĢiklik gösterebilir (Kınık, 1996 a). 

 
Adölesan döneminde bazal metabolizmada önemli artıĢ olur. Böylece enerji 

gereksinimi de yükselir. Artan enerji gereksinimini adölesan, yemek aralarında ek 

besin tüketerek karĢılar (Bulduk, 1989). Büyüme ve fiziksel aktivitenin artmasına 

paralel olarak ergenin enerji gereksiniminin karĢılanması gerekir (ġanlıer ve Ersoy, 

2003). 
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Adölesanlar için enerjinin %55’inin karbonhidratlardan özellikle de tam 

buğday unundan yapılmıĢ ekmek, tahıl ürünlerinin oluĢturduğu kompleks 

karbonhidratlardan sağlanması faydalıdır. Bu kaynaklar diyet posasının 

karĢılanması açısından da önemlidir (ġanlıer ve Ersoy, 2003).  

 
Bulduk (1989), tarafından Ankara’da Gazi kız yetiĢtirme yurdu ile 

Yenimahalle erkek yetiĢtirme yurdunda kalan 12–18 yaĢlarındaki adölesan çağı 

gençlerin beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılan çalıĢmada, kızların 

erkeklere göre daha yetersiz beslendiği görülmüĢ, kızlar da enerji tüketiminin 

yalnızca %19,6’sında yeterli olduğu, özellikle de hayvansal protein tüketiminin çok 

düĢük olduğu görülmüĢtür.  

 
Protein Gereksinimi 

 
Hücrenin temel yapısını protein oluĢturduğuna ve büyüme, yeni hücrelerin 

eklenmesiyle sağlandığına göre, büyümenin hızlı olduğu ergenlik döneminde 

protein ihtiyacı da artar (Ahsen,1994). 

 
Günlük proteinin %20’si evdeki kahvaltıda, %5’i okuldaki kahvaltıda,              

%40’ı öğle yemeğiyle, %10’u ikindi kahvaltısıyla, %25’i de akĢam yemeği ile 

alınmalıdır (Demirci, 2002). Çocukluk ve adölesanda alınan enerjinin yaklaĢık 

olarak %12-14’ü proteinlerden sağlanmaktadır (Kınık, 1996 a; ġanlıer ve Ersoy, 

2003). 

 
Dünya Sağlık Örgütü’nün biyolojik değeri yüksek olan proteinlerden 

karĢılanmak koĢuluyla ergenlere günlük önerdiği protein miktarı 0,8–1,0 g/kg’dır. 

ÇeĢitli araĢtırmalarla belirtilen miktarlardaki proteinin normal bir diyetle kolayca 

karĢılanabildiği ve ergenlerin bu dönemde hızlı olan büyüme ve geliĢmelerini 

optimal düzeyde sağladıkları gösterilmiĢtir (Gökçay ve Garibağaoğlu, 2002).  

 
Türk mutfağının geleneksel tutumu ve yemek alıĢkanlıklarımız, aldığımız 

besinlerin protein içeriklerindeki dengesizliği giderecek Ģekildedir. Dana etindeki 

triptofan eksikliği, etli patates yemeği yapılırsa, yanında ekmek ve yoğurt ile 

yenilirse etin triptofan eksikliği patates, buğday ve sütteki triptofan fazlalığı ile 

tamamlanarak hepsinin proteininden azami Ģekilde yararlanmak mümkün 

olacaktır. Bu karıĢımda patates ile buğdayda bulunan metionin ve tirozin eksikliği 
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de dana etindeki fazlalık ile tamamlanmıĢ olur. Adölesanların beslenmesinde de 

bu tür yiyeceklerin kombinasyonları kullanılarak protein gereksinimleri 

karĢılanmalıdır (Taneli ve Taneli, 1998). 

 
Mineral Gereksinimleri  

 
Vücuttaki toplam kalsiyumun yaklaĢık %99’u iskelettedir. Kalsiyumun büyük 

oranda kemiklerde bulunması nedeni ile diyet gereksinimlerinin karĢılanmasında 

kemik dokusunun oluĢumu ve korunması ile ilgili konular dikkate alınmalıdır. 

Adölesan döneminde alınması gerekilen günlük kalsiyum miktarı 1200 mg’dır 

(Kınık,1996 a). 

 
Ergenlik dönemi, kemik sağlığı açısından en önemli ve kritik dönemlerden 

biridir. Çünkü bu dönemde alınan kalsiyum ile kemik kitlesi maksimum düzeye 

eriĢebilmekte eriĢkin dönemde kemik kitlesi korunabilmekte ve post-menapozal 

dönemde kemik dokusu kaybı yavaĢlatılabilmektedir (Gökçay ve Garipağaoğlu, 

2002). 

 
Bulduk (1989), tarafından Ankara’da Gazi kız yetiĢtirme yurdu ile 

Yenimahalle erkek yetiĢtirme yurdunda kalan 12–18 yaĢlarındaki adölesan çağı 

gençlerin beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılan çalıĢmada, riboflavin 

ve demir yetersizliklerinin %98,7 %92,4 gibi çok yüksek oranlarda olduğu 

bulunmuĢtur. 

 
Çinko adölesanda büyüme ve cinsel geliĢme için gereklidir. Büyüme atağı 

sırasında erkek adölesanlarda vücutta tutulan çinko miktarı günde yaklaĢık 400 

mcg kadardır. Kızlarda ise büyüme hızının erkeklerden yavaĢ olması nedeniyle bu 

miktar daha azdır. Çinkonun birçok metabolik iĢlevi vardır. Ġnsülin aktivitesi, nükleik 

asit ve protein sentezi, gonodal geliĢim, yaraların iyileĢmesi ve birçok enzim 

sistemindeki rolü sayılabilir (Kınık, 1996 a). 

 
Adölesanda demir yetersizliği kısmen hızlı büyüme ile ilgilidir. Kas 

kitlesinde, kan hacminde ve eritrosit sayısındaki hızlı ve belirgin artıĢ; kasta 

miyoglobin, eritrositlerde hemoglobin yapımı için demir gereksinimini arttırır. Erkek 

çocuklarda demir eksikliğinin büyüme atağı doruğunda ortaya çıkma olasılığı 

fazladır. Kızlarda ise mensturasyonun baĢlaması ile demir kaybının artacağı ve 
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bunu karĢılayacak derecede demir alınmaması halinde demir eksikliği anemisinin 

geliĢeceği dikkate alınmalıdır (Kınık, 1996 a). 

 
Demir yetersizliği olan çocuklarda somatik büyüme yanında mental 

geliĢimin de geri kalabileceği özellikle dikkatte azalma görüldüğü ve bunun da 

öğrenmeyi etkilediği belirtilmiĢtir. Demir eksikliği organik değiĢikliklere ek olarak 

zihinsel fonksiyonları etkileyerek adölesanlarda öğrenme yeteneğini 

bozabilmektedir (Alanyalı, 1990). 

           
 Demir yetersizliğinde yorgunluk, uyuĢukluk, baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, 

çarpıntı, sık sık kısık nefes almada artıĢ, hareket performansında azalma, 

enfeksiyonlara yakalanmaya yatkınlık, okul baĢarısında ve algılamada azalma, 

davranıĢ problemleri ve bazı gizli belirtiler görülür (ġanlıer ve Ersoy, 2003). 

 
Bu dönemdeki demir gereksinimi 7–10 yaĢ dönemine göre erkeklerde 

değiĢmezken, kızlarda belirgin bir Ģekilde artar. Erkeklerde demir gereksinimi 11 

mg/gün, kızlarda 15 mg/gün’dür. Pek çok ergenin, özellikle de kızların besinlerle 

yeterli demir alamadıkları bilinmektedir. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı anemi 

kızlar arasında yaygındır. Yetersiz demir alımının sık nedenlerinden biri yanlıĢ 

besin seçimi diğeri kilo alımından sakınmak için besinlerin sınırlandırılmasıdır 

(Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002). 

 
Dünya Sağlık Örgütü, 1952 yılında günlük iyot alımının 100–150 mg/gün 

olması gerektiğini kararlaĢtırmıĢtır. Günümüzde eriĢkinler ve adölesanlar için 

alınması önerilen iyot miktarı 100–150 mg/gün’dür (ġimĢek ve Yordam, 1995). 

 
Vitamin Gereksinimi    
  

Ergenin büyümesinde anabolizma, enerji gereksinimindeki artıĢ, fiziksel 

aktivite, gebelik, doğum kontrol haplarının kullanımı, kronik hastalıklar vb. 

sebeplerden dolayı vitamin gereksinimi artmaktadır (ġanlıer ve Ersoy, 2005). 

 
Adölesan döneminde vitaminlerin büyük bir çoğunluğuna olan gereksinim 

de artıĢ görülür. Adölesandaki büyüme atağı sürecinde, doku sentezindeki hızlı 

artıĢ, DNA ve RNA metabolizması için gerekli olan folasin ve B12 vitamini’ne 

ihtiyacı arttırır. Ġskelet büyümesindeki hızlanma daha çok D vitamini gerektirir. 
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Büyüme sürecindeki kazanılan yeni hücrelerin yapısal ve iĢlevsel özelliklerini 

sürdürebilmeleri için daha fazla A, C ve E vitaminleri gereklidir (Kınık, 1996 a). 

Günlük kalori ihtiyacının artmasıyla enerji metabolizmasıyla direkt ilgisi olan B1, B2 

ve niasin gibi vitaminlerin alımı da arttırılmalıdır (IĢık, 1995). 

 
           Diğer besin öğeleri ile birlikte hücre çalıĢmasında, sinir, sindirim ve iskelet 

sistemleriyle, deri ve mukoza sağlığında önem taĢıyan vitaminlerin, fiziksel, 

biyokimyasal, ruhsal yönden büyüme, geliĢme ve olgunlaĢmanın hızlandığı bu 

dönemde artan gereksinimlerinin karĢılanmasının önemi büyüktür (Ahsen, 1994). 

            
 Hücre geliĢiminde DNA ve RNA sentezinde görev alan folat da bu dönemde 

özenle alınması gereken vitaminlerden biridir (Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002). 

Adölesanların, C vitamini yetersizliği neticesinde geliĢimlerinde duraklama görülür 

(Gürman, 1992). 

 
Adölesanların Beslenme AlıĢkanlıkları  
  

Adölesanların beslenme alıĢkanlıklarında büyük paya sahip olan kolalı 

içecekler, çikolata türleri ve fast-food tarzı hızlı-hazır yiyecek türleri, ĢiĢman bir 

neslin yetiĢmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yiyecek türlerinin içermiĢ 

oldukları yağ, Ģeker, kafein miktarlarının fazla olması adölesan çağında yanlıĢ 

beslenme alıĢkanlıklarının oranının yüksek olduğunu göstermektedir (BaĢ, 2004). 

  
Adölesanlarda yerleĢecek yanlıĢ beslenme alıĢkanlığı, öğrenme, anlama ve 

kavrama ile ilgili zihinsel faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği gibi zayıflık ve 

dengesiz beslenmeye bağlı obezite problemlerini de beraberinde getirecektir 

(ġenol vd., 1999). 

 
Adölesanlarda bağımsızlık isteği ile arkadaĢ etkisi, bu dönemde ev dıĢında 

ve ayaküstü yemek yeme alıĢkanlığının artmasına neden olur. Ergenlik 

yaĢındakiler genellikle okul yemeklerini tercih etmezler bunun yerine okul 

kantininden ya da okul çevresinden aldıkları besin değeri düĢük yiyeceklerle 

yetinirler. Anne ve babalar bu dönemde çocuklarının neler yediğini çoğu zaman 

kontrol edemezler. Bütün bunların sonucunda demir ve kalsiyum baĢta olmak 

üzere çinko ve folat gibi esansiyel mineraller de bu yaĢlarda yaygın bir Ģekilde 

yetersiz alınır (Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002 a). 
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 Yeni kazanılan bağımsızlık ve kendi kendine karar verme yetisi, 

adölesanları zamanlarının büyük bir kısmını dıĢarıda geçirmeye yönlendirir. Tipik 

bir adölesanın yoğun okul temposu ve sosyal aktiviteler içinde öğün atlaması 

bazen de öğün sayısını artırması (2-6 öğün/gün) doğaldır (Selimoğlu vd., 2000). 

  
 Adölesanlar arasında çikolata, cips, Ģeker, bisküvi gibi besleyici değeri 

olmayan junk food denilen besinlerin tüketim sıklığı da yüksektir. Ayrıca yanlıĢ 

diyet uygulamaları adölesanların sağlıklarını kolayca bozabilmektedir. Alkol ve 

sigara kullanımı adölesan döneminin önemli problemlerindendir (ġanlıer ve 

Yabancı, 2005). 

  
 Fast food tüketimi fazla olan gençlerde obezite, kalp damar hastalıkları, 

kanser ve mikro besin öğesi yetersizliklerinin görülme olasılığı yüksektir          

(ġanlıer ve Yabancı, 2005). 

 
Adölesanlarda OluĢan Beslenme Sorunları 
 

Adölesanların vücut yapılarında aniden ortaya çıkan farklılıklar, ergenlerde 

bazen beslenme bozukluklarına yol açabilir. Bu yaĢlarda birçok adölesan 

beslenme davranıĢlarını değiĢtirerek vücutlarındaki bu değiĢikliği kontrol altına 

almak isterler. Anne ve babalar bu dönemde çocuklarının neler yediğini çoğu 

zaman kontrol edemezler. Adölesanlar genellikle okul yemeklerini tercih etmezler, 

bunun yerine okul kantininde ya da okul çevresinde satın aldıkları besin değeri 

düĢük yiyeceklerle yetinirler. Bunun neticesinde de birçok besin öğesini yetersiz ve 

besin öğelerini kaybetmiĢ olarak vücutlarına alırlar (Gökçay ve Garipağaoğlu,  

2002 a). 

 
 Beslenme bozukluğunun çok ciddi olduğu durumlarda, beyin hücreleri 

etkilenmekte ve kısa bir süre içinde zayıflamakta olup, diğer durumlarda ise 

çocuğun enerji ve hareket kabiliyetini azaltmaktadır. Buna esas olarak da çocuğun 

etkili öğrenme süresi azalmaktadır (Bulut, 1995). 

 
Yeme DavranıĢı Bozuklukları 
 

Yeme davranıĢlarındaki ciddi düzensizliklere “yeme bozuklukları” denir. 

Yeme bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar içerisinde, mortalite ve morbidite 
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değerleri bakımından riskli bir hastalık grubudur. Genellikle yeme bozukluğu 

hastaları baĢka bir tıbbi sorun ortaya çıkmadığı sürece tedaviye baĢvurmadıkları 

için hastalığın erken tanınıp, hastaların hızla psikiyatrik tedavilere yönlendirilmeleri 

çok önemlidir. Yeme bozukluklarının tedavilerinde hem ilaç tedavilerinin hem de 

psikoterapötik tedavilerin önemli bir yeri vardır. Yeme bozukluklarının oluĢumunda 

kültürel değiĢkenlerin ya da yetiĢtirme özelliklerinin rolü olduğu açıktır. Ancak 

çalıĢmalar, hem anoreksiya nervosada hem de bulimia nervosanın oluĢumunda 

genetik yapının da büyük bir payı olduğunu göstermektedir (Kabakçı ve Demir, 

2001). 

 
Amerikan Psikiyatri Birliğinin Hastalıkların Tanısal ve Ġstatistiksel 

Sınıflaması El Kitabında (DSM-IV) yeme bozuklukları “Anoreksiya Nevroza, 

Bulimiya Nevroza ve BaĢka Türlü Adlandırılmayan Yeme Bozuklukları” Ģeklinde 

ele alınmıĢtır  (Çetinarslan, 2002). 

 
 Yeme bozuklukları genellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde 

görülür. Ġnceliğe önem verilmesi, ĢiĢmanlamaktan korkulması, bunun yanında 

evde bol yiyecek, içecek bulunması ve ziyafetler, geliĢim sorunları olan genç 

kızların bu bozukluklara yakalanmalarında etkin olmaktadır. ġiĢmanlama 

korkusuyla besin alımı sınırlanmakta bu da iĢtahın gittikçe azalmasına neden 

olmaktadır. Bu duruma psikolojik sorunlar da eklendiğinde, yeme bozukluğu ortaya 

çıkmaktadır (Baysal, 1999 b). 

   
Anoreksiya Nervosa 
 

Anorekside kalori tüketimi genelde, 600 kalorinin altıda düĢer. Bu gıda 

kısıtlamalarının fark edilmeden belli bir süre devam etmesi oldukça güçtür fakat 

çok sık rastlanan bir olaydır. Genç çocuk kahvaltıyı geciktirir çünkü hiç kahvaltı 

yapmaz ya da acelesi vardır. Öğle yemeğini de okul var diye yemez; akĢam 

yemeğinde ise ailesini “ Sonra bir Ģeyler yerim, öğleyin okulda çok fazla yedim, 

okuldan sonra yedim, çok fazla ödevim var, kendimi iyi hissetmiyorum” tarzı Ģeyler 

söyleyerek atlatır (Swedo ve Leonard, 2000). 

 
Anoreksiya nervosa tipik olarak kızlarda, sıklıkla puberteden kısa süre 

sonra veya daha geç adölesan döneminde görülür. Erken baĢlangıçlı anoreksiya 

nervosa 8-14 yaĢları arasında olabilir (Adelman ve Ellen, 2003).  Bozukluk kendi 
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zorlamasıyla kilo kaybetme, amenore, yeme ve kilo alma konusunda bozuk 

psikopatolojik tutumla karakterizedir. Hasta aç olmasına rağmen yemeği reddeder. 

Kilo almaktan çok korkar. Kızlarda menarĢ sonrası en az üç ardıĢık menstruel 

siklus kaybı olur. Ergenlik dönemi ve öncesinde anoreksiya nervosa ve varyantları 

görülen en sık yeme bozukluğudur (Göktürk, 2000). 

 
Anoreksiya nervosa, adölesan döneminde %95 kızlarda, %5 balet veya 

mankenlik yapan erkeklerde görülen, ruhsal nedenlerden kaynaklanan, aĢırı tartı 

kaybıyla kendini gösteren bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Bu kiĢilerde sofrada 

herkesle beraber yemekten kaçınma ancak sonra gizlice yiyeceklerin tadına 

bakma, gece herkes uyurken bir Ģeyler yeme gibi veya baĢkaları için gereğinden 

bol ve zevkli yemekler hazırlayıp bunlara hiç dokunmadan çok az kalorili besinle 

yetinme; kendine verilen yiyecekleri bir yerlere depo etme, gizleme, atma veya 

bilinçli rejim kurallarına hiç uymayacak biçimde aĢırı çikolata-pasta gibi yüksek 

kalorili besinleri büyük bir hırsla ve zevkle yiyip sonra günlerce aç gezme gibi 

yemeğe karĢı çok çeliĢkili davranıĢ ve tutumlar görülmektedir (EkĢi, 1996). 

 
Hastalığın oluĢumunda kiĢilik yapısı ve kiĢisel psikopatolojinin rolü çok 

büyüktür. Ġncelmenin bir moda olması ve reklamların bunu özendirdiği düĢünülürse 

de, gerçekte bu çocuklarda patolojik bir yapı vardır. Bir kısmının aileleri ile ilgili 

içsel çatıĢmaları vardır, bir kısmı kendi bedenlerinde kadınlığa iliĢkin dolgun bir 

biçim görmekten ve bütünüyle kadınlık rolünden veya büyümenin getireceği 

sorumluluklardan bilinç dıĢı kaçma eğilimi taĢımaktadır (EkĢi, 2002). 

 
Boya göre vücut ağırlığı beklenen değerin %85’inden daha azdır. 14 

yaĢında pik yapan hastalığın prevelansı %1’dir. Yirmi kıza karĢılık sadece bir 

erkekte rastlanır. Etioloji bilinmemektedir, hastalar genellikle obsesif, hırslı, 

baĢarılı, mükemmeliyetçi ve kiĢisel özelliklerini kontrol eden insanlardır (Budd ve 

Gardiner, 2001). 15–19 yaĢ arsındaki kızlarda yaygınlık %0,5 düzeyinde, 

erkeklerde ise %0,02 oranındadır. Anoreksiya nervosa’nın sıklığı ise yüz binde bir 

ile beĢ arasında değiĢir (Ünal, 1996). 

 
Anoreksiya nervosada kilo kaybının klinik belirtileri genellikle ĢiĢmanlama 

korkusu ve zayıflama takıntısı ile kilo vermek için artan çabalarla baĢlar. 

Hazırlayıcı etkenler içinde mükemmeliyetçi davranıĢ, kendine değer vermeme ve 
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olguların %40’ında hafif fazla kilolu olma öyküsü vardır. Ayrıca saç dökülmesi sık 

görülür, yüz ve gövdede ince lanugo benzeri kıllar çıkar. Deri kaba, pullu ve 

peteĢeli bir hal alır (Tershakovec ve Stallings, 2001). 

  
Anoreksiya nervosalı hastalıklarda görülen durumlar; aĢırı kilo kaybı, 

yağlanmadan kaçınma, vücut ölçüsünü ve yiyecekleri saklamak için cepli ve geniĢ 

elbiseler giyme, gece uykularında bozukluk, gün boyu fazla aktivite ve günlük 

çalıĢmalarda yetersizlik olarak özetlenebilir. Normal yeme sistemine dönme ve 

arzu edilen kiloyu yeniden kazanma, kilo kontrolü ve yeme sorunlarını kiĢisel 

sorunlardan ayırmak, kiĢisel sorunları psikoterapi ile çözmektir (Ersoy, 1991). 

  
Anoreksiya nervosayı kolaylaĢtıran, ortaya çıkaran etkenlerin baĢında aile 

parçalanması, fiziksel hastalıklar, akademik baĢarı beklentileri ve bazı kayıplardan 

doğan üzüntülerin geldiği genellikle belirtilmektedir; derinde depressif 

bozuklukların bulunduğu, kilo kaybı ve diğer belirtilerden, depresyonun sorumlu 

tutulabileceği ileri sürülmektedir (EkĢi, 1990). 

  
Anoreksiyalı hastada mortalite ve morbiditeyi önlemek beslenme desteği ile 

sağlanır. Tedavi basitçe yüksek kalorili diyet vermekten, nazogastrik sonda ile 

beslenmeye, hatta aĢırı direnç gösteren çocuklarda damar yolundan beslenmeye 

kadar değiĢebilir (Schichor, 1992).  

  
Sıklıkla kendini baĢkalarından ayırma, inziva ve gizlilik, aile üyelerine 

yabancılaĢma vardır. Mizaçta değiĢiklik, irritabilitede artıĢ görülür (Göktürk, 2000). 

Çinko destekleyicileri verilen birçok hastada anoreksiya nevroza hastalığının tam 

bir iyileĢme sürecine girdiği görülmüĢtür (Gürman, 1992). 

 
Bulimia Nervosa  
  

Doymak bilmeyen iĢtah anlamına gelen bulimiya özellikle anoreksiya 

nervosa öyküsü olanlarda ortaya çıkar. Uzayan yarı açlık dönemlerinden sonra 

açlık hisleri artar ve gizlice tıkanmalar olur. Bu atıĢtırma epizodlarını izleyerek 

kusarlar ve suçluluk duygularından böylece kurtulmaya çalıĢırlar. Bulumiya 

nervosa prevelansı adölesan kızlar ve genç kadınlarda %1’dir. Bulimiyalarda 

karakteristik olarak yüz yuvarlak, yanaklar ĢiĢkindir. Tersine beden biçimi incedir. 
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Yüzdeki ĢiĢkinlik geniĢleyen tükürük bezinden ve sıvı toplanmasından ötürüdür. 

Cilt kuru olma eğilimindedir ve belirgin kesikler, çizikler vardır (Göktürk, 2000). 

  
Bulimia nervosalı bir hastanın davranıĢındaki tanı göstergeleri yeme krizi 

atakları ve aĢırı yeme sırasında kontrol kaybıdır (Tershakovec ve Stallings, 2001). 

Bulimiya nervosa tedavisi hastanın kendine güvenini kazandırma, kusmayı 

azaltmak ve bazı ilaçları amaç dıĢı kullanmayı engellemek, normal yeme 

davranıĢını yeniden kazandırmak ve normal vücut ağırlığına yeniden getirmek 

amacıyla yapılmaktadır (Ersoy, 1991). 

  
Bulimia, “aĢırı ve oburca yemek” demektir. Bu durumda gene büyük bir kilo 

alma korkusu vardır. Fakat yeme gereksinimi kontrol edilemeyecek boyutlardadır. 

ġiĢmanlama korkusu ile ciddi diyetler yapan böyle bir genç kızın tek kelime ile aklı 

fikri hep yiyecektedir. Bütün zihnini dolduran yiyecek fikrine zaman zaman yenik 

düĢüp krizler halinde özellikle pasta, börek, tatlı gibi karbonhidratlı yiyecekleri yer 

bitirir; sonra suçluluk ya da kendine kızgınlıkla ya boğazına parmak basıp kendini 

kusturur ya da diyare yapıcı, su atıcı, kusturucu ilaçlarla veya aĢırı egzersizle 

aldığı kilolardan kurtulmaya çalıĢır (EkĢi, 1990). 

 
Bulimia, daha çok büyük yaĢtaki adölesanlarda görülür (ortalama 18 yaĢ); 

bununla birlikte bir araĢtırmada yeme ve boĢaltma davranıĢının 15 yaĢ grubu 

gençlerin %13’ünde var olduğu gösterilmiĢtir. Toplumda yaygınlığı %15–19 

arasında değiĢir. Bulimia kızlarda daha sık ortaya çıkmaktadır (Schichor, 1992). 

  
Kusma çabaları sıklıkla rastlanan komplikasyonlara sebep olur. Bunlar 

hipokalemi, metabolik alkaloz, dehidratasyon, kardiyak aritmiler, diĢ çürümeleri, 

özafagus yırtılması, ösefajit, mide perforasyonu, parotis hipertrofisi ve kusturucu 

olarak ipeke kullanan hastalarda bu madde ile zehirlenmeye bağlı miyokard iĢlev 

bozuklukları sayılabilir (Kınık, 1996 b). 

  
Bulimia nervosalı gençlerin aileleri içinde de çatıĢma ve olumsuzluk diğer 

ailelere göre daha fazla, bütünleĢme ve düzenlilik diğer ailelere göre daha az 

gözlenir. Bu hastaların ana babalarında evlilik sorunları, psikiyatrik bozukluk ve 

fiziksel sağlık sorunları da daha sıktır. Bu ana babaların çocuklarından duygusal 

olarak uzak durma eğilimleri olabilir (Ünal, 1996). 
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 Bulimik hastalarda öğrenilmiĢ çaresizlik, kötümserlik, kendini eleĢtirme ve 

suçluluk temalarını esas alan depresyon düzeyinin olduğu bildirilmiĢtir. 

Bulimiklerde tıbbi komplikasyonlar olarak elektrolit dengesinde bozukluk, metabolik 

alkolozis, hipokloremi, hipokalemi ve dental erozyon geliĢmesi gibi diĢ 

komplikasyonları bulunabilir. Hastalarda klorür ve potasyum azlığı yorgunluk, kas 

zayıflığı, kabızlık ve disfori ile karakterli depresyona benzer bir tablo meydana 

getirebilir. Ödem, böbrek fonksiyon bozuklukları, kardiyak aritmiler, gastrik 

dialatasyon ve paratroid bezi büyümesi gibi komplikasyonlara da rastlanabilir 

(Çetinarslan, 2002). 

 
Ortorexia Nervosa 
 
 Doğru ve sağlıklı beslenmeyi bir takıntı haline getirmeyi ifade eden bu 

kelime 1997’li yıllarda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ġnsanların sağlıklı beslenme 

konusundaki takıntılarını saplantı boyutuna ulaĢtırdıklarında ortaya çıkan bu 

hastalık, sürekli sağlıklı beslenme konusunda beyinin meĢguliyetini ifade 

etmektedir.  

 
Ortorexia nervosa hastalığı olan kiĢilerin genellikle kendi beslenme 

alıĢkanlığını oluĢturarak, bu konuda gittikçe artan katı kurallar oluĢturmaya 

baĢladıkları bildirilmiĢtir. Bu katı kurallar için kiĢilerin giderek daha fazla zamanı 

öğün planlamasına harcamaya dönüĢmektedir. Bu hastalığa yakalananlar günler 

öncesinden ne yiyeceklerini planlamaya baĢlıyorlar. Bu kiĢiler evden uzak bir yere 

gittiklerinde özellikle kimyasal katkı maddelerinden ve yağ içeriklerinden 

korktukları için, yiyecekleri besinleri seyahat çantalarına ek olarak yanlarına 

alıyorlar. Bu kiĢiler beslenme biçimlerine olan sadakatleri ve gösterdikleri irade 

nedeniyle kendilerini diğer insanlardan daha erdemli ve özel hissettiklerini 

belirtilmiĢlerdir. ĠĢin daha ileri boyutlarında bu kiĢilerin, eğer yasak ilan ettikleri bir 

yiyeceği yemek üzere yeminlerini bozduklarında, kendilerini daha da katı 

beslenme kuralları uygulayarak kendilerini pek çok yiyecekten uzak kalmakla 

cezalandırdıkları bildirilmiĢtir (BaĢ, 2006).  
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BaĢka Türlü Adlandırılamayan Yeme Bozukluğu (NOS)   
 
DSM-IV tanı sınıflandırmasına göre kiĢide anoreksiya nervosa ölçütlerinin 

görülmesine karĢın düzenli menstrüasyonun olması ve belirgin kilo kaybının 

olmaması, kilonun beklenen sınırlarda olması bu durumu tanımlamaktadır. Ayrıca 

bulimiya nervosa kriterlerinin karĢılanmasının yanı sıra aĢırı yeme nöbetlerinin 

görülmemesi, tam tersi olarak aĢırı yeme nöbetlerinin düzenli tekrarlanmasına 

karĢın bulimiya nervosanın karakteristik kusma mekanizmasının görülmemesi de 

bu gruba girmektedir. Tekrarlayan Ģekilde büyük miktarlarda yiyeceği çiğneme ve 

tükürme fakat yutmama aĢırı yeme nöbetlerinin düzenli tekrarlanmasına karĢın 

bulimiya nervoza’nın karakteristik uygunsuz telafi mekanizmalarının olmaması da 

baĢka türlü adlandırılmayan yeme bozukluğunun ölçütleri arasında sıralanmıĢtır 

(Çetinarslan, 2002).  

 
Beslenme Anemileri 

 
Yirmibirinci yüzyılın önemli bir sorununu teĢkil eden beslenme anemileri; 

dolaĢımdaki total hemoglobin miktarının azalması sonucu kanın oksijen taĢıma 

kapasitesinin düĢmesi ile karakterize bir durumdur. Bu durumda eritrositlerin 

büyüklüğü ve sayısı da etkilenir. Bir baĢka deyiĢle; “kan yapımında görev alan 

besin öğelerinin (protein, folik asit, B12 vitamini, B6 vitamini, riboflavin, C vitamini, 

demir, bakır, diğer bazı metaller vb.) diyetteki miktarının veya emiliminin az olması, 

vücutta kullanımının bozulması, gereksiniminin veya atımının artması gibi 

nedenlerle oluĢan hastalıktır” diyebiliriz (Merdol vd., 1999). 

 
Menstrüasyon ile kan kaybı sonucu genç kızlarda demir eksikliğine bağlı 

anemi sık görülmektedir. Genç kızların, proteinli besinleri ve özellikle demir 

emilimini de arttıracak biçimde taze sebze ve meyvelerle birlikte düzenli olarak 

tüketmeleri, yemeklerle birlikte ya da yemeklerden hemen sonra çay içmekten 

hemen kaçınmaları, demir eksikliğinin önlenmesi açısından önemlidir (Gökçay ve 

Garipağaoğlu, 2002 a). 

 
Demir yetersizliğinde, bağıĢıklık bozulmakta, enfeksiyon hastalıklarına 

duyarsızlık artmaktadır. AraĢtırma sonuçları demir yetersizliği anemisi olan ilkokul 

çocuklarında enfeksiyonların daha sık görüldüğünü kanıtlamaktadır (Bulut, 1995). 
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Mousa vd. (2003), Kuveyt’te anemi olan ve olmayan adölesan kızların belli 

baĢlı besin öğeleri oranlarını karĢılaĢtırmak amacıyla 255 kız üzerinde yaptıkları 

çalıĢma neticesinde, kızların çoğunun aldıkları besin öğelerinin tavsiye edilen 

miktarların altında olduğu belirlenmiĢtir. Demir ve folat oranları RDA’nın belirttiği 

normal değerlerin üstünde ya da normal değerlere eĢ değer olan adölesan kızların 

daha yüksek hemoglobin değerlerine sahip oldukları saptanmıĢtır. 

 
Guatr 
 
 Günlük iyot alımı veya giriĢi 100 mikrogramın altına inince, TSH artıĢı ve 

troid bezinin otoregülasyonu ile troid bezinin iyot yakalaması artar. Ancak günlük 

iyot alımı 50 μgr ve altına inince regülasyon mekanizması yetersiz kalır. Troid bezi 

iyot içeriği 10 mg altına düĢer. Troid hormon düzeyi azalınca TSH artarak troid 

bezini büyütür ve guatr meydana gelir (Kurtoğlu, 1997). 

 
Ġyot yetersizliği sonucu, basit guatr, endemik kretenizm ve nörolojik 

bozukluklar, sağırlık-dilsizlik ve spastik displaji ile karakterize edilebilen endemik 

kretenizm oluĢmaktadır. Bunlar, çocuklarda ve yetiĢkinlerde mental fonksiyonların 

bozulması, ölü doğumlar ve çocuk ölümlerinde artıĢa neden olabilmektedir. 

Özellikle dağlar arasında kalmıĢ düzlük bölgelerde iyot yetersizliği daha çok 

görülmektedir (Karaağaoğlu, 1999). 

 
Obezite 
 
 Obezite vücutta yağ dokusu oranının artması sonucu ortaya çıkan bir 

tablodur. Obezite geliĢmiĢ ülkelerin orta ve az gelirli kesimlerinde, geliĢmekte olan 

ülkelerin ise orta ve yüksek gelir düzeyli tabakalarında daha çok görülür. Çok 

yoksul kesimlerde pek görülmez. Türkiye’de varlıklı ailelerin çocuklarında 

ĢiĢmanlık fazla görülmektedir. Ayrıca ĢiĢmanlığa orta tabaka insanlarında ve 

kasaba halkında daha sık rastlanmaktadır. ABD ve diğer geliĢmiĢ Avrupa 

ülkelerinde yoksul sayılan sınıflarda ĢiĢmanlık (%30) iyice yaygındır. Türkiye için 

bu geçerli değildir. Çünkü geliĢmiĢ ülkelerin yoksul sınıfları bizim orta tabaka gibi 

beslenmektedir (Tüzün, 1999). 

 
Obez çocuklar ve adölesanların, obez eriĢkin olma olasılığının, normal 

ağırlıkta olanlara göre %14-41 daha fazla olduğu gösterilmiĢtir. Çocuklarda ve 
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gençlerde obezite önemli görünmese de ileriki yaĢlarda yol açabileceği sorunlar 

göz önüne alınarak önlenmesi gereken riskli bir durumdur. Ayrıca obezitenin 

estetik açıdan toplumda olumsuz değerlendirilmesi, özelikle puberte döneminde 

psikolojik sorunlara yol açmaktadır (Yıldız, 2001). 

 
ġiĢmanlığın gerek insidansındaki gerekse prevelansındaki küresel 

yükselme, aslında küreselleĢmenin endüstriyel yiyecek sistemleri ve müĢteri 

kültürünün giderek artan bir biçimde dünyadaki bütün toplumların içine iĢlemesine 

dayanmaktadır. Çocuklar ve adölesanların, “küresel kültüre” eriĢkinlere göre daha 

hızlı bir biçimde katılmaları da önemli bir sorundur (Aytekin vd., 2003). 

 
ġimĢek vd. (2003)’nin “bir grup okul çocuğunda obezite insidansı” konulu 

araĢtırmalarında, Ankara ili Mamak Ġlçesi’ne bağlı bir ilköğretim okulunda ve lisede 

6–17 yaĢ grubundaki 1510 çocuğun boy ve ağırlıkları ölçülerek beden kitle indeksi 

ve relatif beden kitle indeksi hesaplanmıĢtır. Erkek çocukların %1,9’ unun, kız 

çocuklarının ise 3,7’sinin ağırlık persantillerinin 97’nin üzerinde olduğu 

saptanmıĢtır.  

 
Aytekin vd. (2003)’nin “Gemlik Bölgesindeki 6–12 YaĢ Çocuklarda AĢırı 

Kiloluluk ve ġiĢmanlık Prevelansı” konulu araĢtırmalarına göre 11–12 yaĢ 

grubundaki kızların ortalama BKĠ değerleri erkeklerden fazla bulunmuĢtur. 

AraĢtırmaya alınan kızlarda aĢırı kiloluluk prevelansı %16,3, ĢiĢmanlık prevelansı 

ise %2,5 olarak bulunmuĢtur. Erkeklerde bu prevelanslar sırasıyla %11,6 ve     

%2,1’dir. 

  
ABD’de 1990 yılında yapılan “3. Ulusal Beslenme ve Sağlık ÇalıĢması”nda 

çocuk ve adölesanların %22’sinin fazla tartılı, %11’inin ise ĢiĢman olduğu 

görülmüĢtür. Avrupa’da ĢiĢmanlık oranı bölgesel farklar göstermekle birlikte en 

yüksek oranlar, 7–11 yaĢ arasında %23, 12–18 yaĢ grubunda ise %29’a 

varmaktadır. Kız çocuklarında sıklık genelde erkeklere göre daha fazla 

bulunmuĢtur. Ancak bu durum ülkelere göre farklılıklar göstermiĢtir. Ülkemizde de 

kentlerdeki ĢiĢmanlık oranında belirgin artıĢ gözlenmektedir. Çocuklarda ve 

adölesanlardaki tartı fazlalığı durumu Ġstanbul’daki okul çocuklarının bazı yaĢ 

gruplarında endiĢe verici boyutlara ulaĢmıĢtır (Günöz, 2001). 
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Akaç vd. (2002)’nin yaptıkları, “Kocaeli Bölgesi’ndeki Okul Çağı 

Çocuklarında Obezite ve Risk Faktörleri” konulu araĢtırmaya 287’si kız ve 264’ü 

erkek olmak üzere yaĢları 6–16 yıl arasında değiĢen toplam 551 çocuk alınmıĢtır. 

Bunlardan 29’u kız ve 21’i erkek toplam 50 çocuğun (%9) hafif obez, 11’i kız ve 

12’si erkek toplam 23 çocuğun (%4,1) ise obez oldukları saptanmıĢtır.  

 
DiĢ Çürükleri  

 
DiĢ sağlığının korunmasında, hastalıkların iyileĢtirilmesinde yeterli ve 

dengeli beslenme büyük önem taĢımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme de ancak 

sağlıklı ağız ve diĢlerle mümkün olmaktadır. Çünkü ağızda çürük ve kayıp diĢler, 

bireyin yeterli oranda besin maddesi almasını engellemekte ve hastalıklara karĢı 

direncinin de azalmasına neden olmaktadır (Sürücüoğlu, 1997). 

 
DiĢ çürüğü oluĢumu için günümüzde birçok araĢtırmacının benimsediği teori 

ilk kez 19. yüzyıl sonuna doğru ortaya atılan “Asit Dekalsifikasyon Teorisi”dir. DiĢ 

sisteminin kendi kendine temizlenemeyen yerlerinde toplanan karbonhidratların 

bakteriler tarafından parçalanmasıyla asit oluĢtuğu ve bu asidin etkisiyle diĢ 

minesinin eriyip çürük lezyonunun baĢladığı bildirilmiĢtir (Nolte, 1990). 

 
Sürücüoğlu ve Kocadereli (1994)’nin yaptıkları araĢtırmada, 65’i kız, 26’sı 

erkek olmak üzere toplam 91 kiĢinin beslenme alıĢkanlıklarının diĢ sağlığı üzerine 

etkilerini incelemiĢlerdir. Deneklerin %34,1’in de diĢ çürüğü, %39,6’sında diĢ 

dolgusu, %23,1’inde diĢ kaybı olduğu belirlenmiĢtir. Deneklerin düzenli süt içip 

içmeme durumu ve Ģekerli gıdalar yedikten sonra diĢ fırçalayıp fırçalamama 

durumu ile diĢ çürüğü, diĢ dolgusu ve diĢ kaybı arasında istatistiksel olarak önemli 

bir iliĢki bulunamamıĢtır. Deneklerin %45,1’inin ağız bakımının iyi, %43,9’unun 

orta, %11,0’ının ise kötü olduğu saptanmıĢtır.  

 
Ülkemizde gençlerin %100’ünün ağzında çürük, eksik, dolgu diĢin olduğu 

bilinmektedir. AĢırı Ģeker ve Ģekerli besinlerin tüketilmesi, suların flor yönünden 

yetersizliği, kalsiyumun gereksinim kadar tüketilmemesi, ağız-diĢ sağlığı ve 

bakımının yeterince yapılmaması, sonucunda diĢ çürükleri görülmektedir (ġanlıer 

ve Ersoy, 2005). 
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KAYNAK ARAġTIRMASI 

 
Kocaoğlu (1982), ergenlik çağındaki çocukların büyüme, geliĢme ve 

beslenme durumları ile ilgili yaptığı metadolojik çalıĢmada, adölesanlarda büyüme 

ve ĢiĢmanlık oluĢumu üzerine sosyo-ekonomik, kültürel ve beslenme koĢullarının 

etkisini saptamayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini iki değiĢik sosyo- 

ekonomik ve kültürel düzeydeki 11–15 yaĢlar arasındaki adölesanlar 

oluĢturmuĢtur. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların %15,9’u ve düĢük 

sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların %22,5’i hafif ĢiĢman ve ĢiĢman 

bulunmuĢtur. Adölesanlarda, ĢiĢmanlığın oluĢumunda sosyo-ekonomik ve kültürel 

koĢulların etkisi saptanmıĢtır. 

 
Pekcan (1982), ilkokul çocuklarında beslenme alıĢkanlıkları, demir 

yetersizliği anemisi, enfeksiyon ve okul baĢarısı arasındaki etkileĢimler üzerinde 

yaptığı araĢtırmasında 10–12 yaĢ grubu toplam 355 ilkokul öğrencisi üzerinde 

çalıĢmıĢtır. Çocukların %35,8’inde demir yetersizliği anemisi, saptanmıĢtır. 

Çocukların diyetinin tahıla dayalı olduğu, süt ve yoğurt, kurubaklagiller, yeĢil 

yapraklı sebzeler ve bitkisel sıvı yağ tüketiminin az olduğu saptanmıĢtır. 

Çocukların kalsiyum ve riboflavin tüketiminin yetersiz, ortalama demir 

tüketimlerinin yeterli ancak emilim oranının düĢük ve az olan tahıllardan sağlandığı 

belirtilmiĢtir.  

 
 Güneyli (1984), çeĢitli sosyo-ekonomik semtlerdeki 9–11 yaĢ grubu 899 

ilkokul çocuğunun beslenme alıĢkanlıklarının saptanması amacıyla yürütülen bu 

çalıĢmada öğün sayısının ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ile yakından iliĢkili 

olduğu, sabah kahvaltısını daima yapanların %78,4, düzensiz yapanların             

%20,6, hiç kahvaltı yapmayanların ise %1,0 gibi çok düĢük bir orana sahip olduğu 

saptanmıĢtır.  

  
Güneyli (1986), sosyo-ekonomik düzeyi farklı üç bölgeden seçilen                       

6 ilkokulda 9–11 yaĢ grubu toplam 899 ilkokul çocuğunun, evdeki ve okuldaki 

beslenme durumunu ve sosyo-ekonomik düzeyi ile beslenme durumunun iliĢkisini 

incelemiĢtir. Çocukların günde ortalama 1750–2000 kalori enerji, 60–70 gr. 

protein, 50–71 gr. yağ tükettikleri ve okuldaki beslenmenin günlük beslenme içinde 

ortalama %15’lik bir bölümü kapsadığı saptanmıĢtır. Ayrıca öğrenciler arasında 
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aneminin çok önemli bir sağlık sorunu olduğu %43,6, %25,5 oranında zayıflık ile 

%19,5 oranında ĢiĢmanlık bulunduğu ve okuldaki baĢarı oranının %58 olduğu ve 

bu durumların çocuğun beslenme düzeyi ile yakından iliĢkisi olduğu saptanmıĢtır. 

 
Örmeci (1987), Isparta iline bağlı Senirkent ilçesi ve köylerinde 6-12 yaĢ 

grubundaki ilkokul çocuklarının beslenme durumlarını incelemek amacıyla 244 

öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. Genel olarak deneklerin günlük enerji, kalsiyum, A 

vitamini, riboflavin ve niasin tüketim düzeyleri yetersiz, protein, demir, tiamin 

tüketim düzeyleri ise yeterli bulunmuĢtur. Enerji, protein, demir riboflavin ve C 

vitamini tüketim düzeylerinin yerleĢim yerlerine göre farklılık gösterdiği 

saptanmıĢtır (P<0.05). 

 
Ġlçin vd. (1987), Diyarbakır’ın sosyo-ekonomik ve kültürel yönden farklı 

geliĢim gösteren iki semtinde, ilkokul çocuklarının besin tüketim düzeyi ve 

beslenme alıĢkanlıkları ile fiziksel geliĢimlerini inceledikleri çalıĢmalarında, sosyo 

kültürel yönden geliĢmiĢ semtte bulunan okul çocuklarının günlük enerji, protein, 

demir, A ve C vitamin tüketim düzeyleri ve bazı beslenme alıĢkanlıkları, düĢük 

sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklardan önemli ölçüde yüksek bulunmuĢtur 

(p<0.01). Besin tüketim düzeyi yüksek olan okul çocuklarının boy ve ağırlık 

yönünden de daha iyi bir geliĢim gösterdikleri, fiziksel geliĢme bakımından okullar 

arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıĢtır (p<0.01). 

 
TaĢçı vd. (1987), Ankara kentinde okula devam eden ve çalıĢan 12–14 yaĢ 

grubu gençlerin beslenme durumunu tespit etmek amacıyla yaptıkları araĢtırma 

60. yıl ilköğretim okulundan 94, ağaç iĢkolunda çırak olarak çalıĢanlardan 94 

olmak üzere 188 çocuk üzerinde yapılmıĢtır. Bu çocukların besin tüketim düzeyleri 

ile boy ve ağırlık ölçümleri saptanmıĢtır. Ortalama günlük enerji tüketim düzeyi 

okula devam eden çocuklarda 2218-2280 kkal, çalıĢan grupta 2483-2601 kkal 

olarak saptanmıĢtır. Her iki gruptaki çocukların demir, B2 vitamini ve C vitaminini 

yetersiz düzeylerde tükettikleri belirlenmiĢ, okula devam eden çocukların özellikle 

14 yaĢ grubu, çalıĢanlardan daha uzun ve kilolarının daha fazla olduğu 

saptanmıĢtır.  

 
Akman vd. (1988), Konya’da farklı sosyo- ekonomik düzeylere sahip iki 

ilkokuldaki öğrencilerin beslenme durumları ve fiziksel geliĢmelerinin etkileĢimi 
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üzerine yaptıkları araĢtırmada, 9-11 yaĢlar arası toplam 148 ilkokul öğrencisi 

kullanılmıĢtır. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ilkokuldaki çocukların kalsiyum, 

demir ve riboflavin tüketim düzeylerinin diğer ilkokula göre önemli ölçüde farklı 

olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Bu besin öğeleri yetersizliklerine bağlı olarak 

çocukların %61,5’inde diĢ çürükleri, tespit edilmiĢtir. Sosyo-ekonomik düzeyi farklı 

okul çocuklarının fiziksel geliĢmeleri arasındaki fark önemsiz(p>0,05) bulunmuĢtur. 

 
Pekcan ve Beğenmez (1988), ergen gençlerin beslenmesine annenin 

çalıĢma durumunun etkisi üzerine yaptıkları araĢtırmada annesi çalıĢan 75 ve 

annesi çalıĢmayan 94 gencin beslenme durumu kıyaslanmıĢtır. Annesi çalıĢan 

çocukların %84,0’ı, çalıĢmayanların ise %4,9’unun sabah kahvaltısı yaptığı, annesi 

çalıĢan çocukların reklamların daha fazla etkisinde kaldığı saptanmıĢtır. Annesi 

çalıĢan ve çalıĢmayan kız çocuklarının vücut ağırlıkları standarda göre 

değerlendirildiğinde fark önemli bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek çocukların enerji, 

protein, kalsiyum, niasin ve C vitamini (p<0.05, p<0.01), kızların ise A vitamini 

tüketimleri arasındaki fark önemli bulunmuĢtur (p<0.05). 

 
Güneral vd. (1988), Gülveren gecekondu bölgesindeki kız adölesanlarda 

serum, çinko, magnezyum ve bakır düzeylerinin diyet ile iliĢkisini araĢtırmak 

amacıyla, 16- 19 yaĢ arası 84 kız adölesanın serum, çinko, bakır ve magnezyum 

düzeyleri ile bu minerallerin diyetle alınan miktarları arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. 

Üç günlük gıda tüketim anketi uygulanmıĢ;  hayvansal protein alımının çok az ve 

kuru baklagillerin tüketiminin ise oldukça düĢük olması nedeniyle çinko, 

magnezyum ve bakırın diyetle az alındığı, bakır hariç diğer minerallerin serum 

düzeylerinin de düĢük olduğu bildirilmiĢtir.  

    
 Ersoy ve Pirkul (1990), beslenme eğitimi almıĢ olan ilkokul çocuklarının 

okuldaki beslenme durumları konulu çalıĢma Beytepe’de bulunan 60. yıl 

ilkokulunda toplam 179 öğrenci üzerinde yürütülmüĢtür. Kız ve erkek öğrencilerin 

sırasıyla %81,5’i, %79,0’ı normal, kızların %13,6’sı erkeklerin %17,3’ü normalüstü 

ağırlıkta olduğu, öğrencilerin %70,4’ünün boy uzunluğunun normal sınırlar içinde 

olduğu saptanmıĢtır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun %82,1 her gün kahvaltı 

yaptığı ve okulda verilen öğle yemeğini bitirdikleri saptanmıĢtır. Yapılan beslenme 

eğitiminin çocukların beslenmelerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır. 

  



 39 

 Alanyalı (1990), yetiĢtirme yurtlarında kalan 13–18 yaĢ kız ve erkek grubun 

beslenmesini ve büyüme-geliĢmesini incelediği araĢtırmasında kızların %4,5’inin 

erkeklerin ise %15,4’ünün normalaltı vücut ağırlığına sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Kızların ve erkeklerin yaklaĢık ¼’ünün normalaltı boy uzunluğuna sahip olduğu 

belirlenmiĢtir. Günlük enerji ve besin öğeleri alımında kalsiyum ve riboflavin alımı 

yönünden yetersizlik saptanmıĢtır. Kızlarda demir alımının da günlük önerilen 

miktarın altında olduğu belirtilmiĢtir. Gençlerin protein, A vitamini, tiamin, niasin,    

C vitamini, erkeklerin demir alımları günlük önerilen miktarın üzerindedir. Enerji 

alımlarının yaklaĢık olarak önerilen miktar kadar olduğu saptanmıĢtır. 

 
 Açkurt ve Wetherilt, (1991).Türkiye’nin üç coğrafik bölgesinde; Marmara, Ġç 

Anadolu ve Doğu Anadolu’da il, ilçe ve köy okullarından seçilen 7–17 yaĢ grubu 

960 çocuğun antropometrik ölçümleri, Amerikan Ulusal Sağlık Ġstatistikleri Merkezi 

(National Center for Health Statics, NCHS) referans popülasyonuna göre 

değerlendirilmiĢ ve sosyoekonomik durumun büyüme geliĢme üzerine etkisi 

incelenmiĢtir. Erkek çocukların %40-63’ünün ağırlık, %53-72’sinin boy yönünden; 

kız çocukların %20-63’ünün ağırlık, %50-71’inin boy yönünden 50. persentilin 

altında olduğu belirlenmiĢtir. Çocukların boylarına göre ağırlık ortalamalarının 

NCHS standartlarına göre tam yaĢ gruplarında 50. persentilin üzerine çıktığı 

saptanmıĢtır.  

 
Claude vd. (1991), kahvaltının kan Ģekeri, ruh hali, kısa süreli bellek ve 

konsantrasyon üzerine etkisinin incelendiği çalıĢma, 13–20 yaĢları arasındaki 319 

adölesan üzerinde yürütülmüĢtür. Kahvaltıda yüksek enerji alımı değerlendirilen 

tüm örneklerde kısa süreli belleğin çağrıĢım yapması üzerine yararlı bir etkiye 

sahip olduğu saptanmıĢtır. Bununla beraber konsantrasyonun yüksek kalorili bir 

kahvaltıyla azaldığı ortaya çıkmıĢtır. Ek enerji ihtiyacına göre çalıĢılan 

parametrelerde farklılık görülmemiĢtir. 

 
Yıldız (1992), Diyarbakır il merkezinde yaĢayan adölesanlarda ĢiĢmanlık 

prevelansı, beslenme alıĢkanlıkları, bilgi düzeyleri ve enerji tüketimi harcamalarına 

iliĢkin araĢtırmaya farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 14–18 yaĢ grubu 737 erkek ve 

471 kız olmak üzere toplam 1208 adölesan katılmıĢtır. Türkiye için geliĢtirilmiĢ 

yaĢa göre boy uzunluğu standartlarına göre değerlendirildiğinde toplam erkeklerin 

%5,7’sinin kısa, %8,4’ünün uzun boylu olduğu saptanmıĢtır. YaĢa göre ağırlık 
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değerlendirilmesinde ĢiĢmanlık prevelansının %4,7 olduğu ve adölesanların hafif 

ĢiĢman oldukları belirlenmiĢtir. Genelde erkeklerde ĢiĢmanlık oranının %13,9 

kızlardan %4,4 daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Ağırlık durumu BKĠ’ye göre 

değerlendirildiğinde deneklerin %27,9’u zayıf, %68,3’ü normal, %3,8’i hafif ĢiĢman 

olarak saptanmıĢtır.  

 
 Arslan vd. (1994), yüksek öğrenim gençlerinin beslenme alıĢkanlıklarının 

puanlandırma yöntemi ile değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları çalıĢmaya, 181 

üniversite öğrencisi alınmıĢtır. Öğrenciler arasında en fazla atlanan öğünün sabah 

kahvaltısı %51,9 olduğu saptanmıĢtır. Dengesiz beslenme oranı yurtta kalan 

öğrencilerde daha fazla olup, beslenme alıĢkanlıkları bireylerin sevinçli, heyecanlı, 

yorgun ve üzgün olduklarında değiĢiklikler gösterdiği saptanmıĢtır.  

 
 Yücecan vd. (1994), Ankara’da yaz okullarına devam eden çocuk ve 

gençlerin beslenme alıĢkanlıkları üzerine yaptıkları araĢtırma beĢ ayrı yaz okuluna 

devam eden 10-18 yaĢ grubu, %60,7’si erkek ve %39,3’ü kız olmak üzere toplam 

1231 kiĢi üzerinde yürütülmüĢtür. Üç öğün besin tüketenler %43,4’tür.                  

%38,7’sinin zaman yetersizliği, geç kalma korkusu ve iĢtahsızlık gibi nedenlere 

bağımlı olarak %30,6’sı sabah ve %62,0’ının öğle öğününü atladıkları 

saptanmıĢtır. Gençlerin özellikle süt ve yoğurdu yetersiz düzeyde, buna karĢın 

kolalı içecekleri fazla miktarda tükettikleri saptanmıĢtır.  

 
Çetin vd. (1995), Ġstanbul ili Üsküdar ilçesi’nde biri özel, diğeri devlete ait iki 

ilkokulda 289 öğrenci araĢtırmaya alınmıĢtır. 10.persentil ve altında olanlar, devlet 

ilkokullarında %11,7 iken, özel ilkokulda 10.persentil altında çocuk 

bulunamamıĢtır. Buna karĢın özel ilkokulda 90. persentilin üzerinde çocuk 

bulunma yüzdesi %25,0, devlet ilkokulundan %9,3 istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde fazla bulunmuĢtur. Çocukların 10.persentil ve altında olma yüzdeleri 

annenin öğrenim düzeyi yükseldikçe, azaldığı belirlenmiĢtir. Babanın yüksekokul 

mezunu olması durumunda ise, hem 10.persentil ve altında olma yüzdelerinin 

azaldığı, hem de 90.persentil üzerinde olma yüzdelerinin istatistiksel olarak 

anlamlı Ģekilde arttığı saptanmıĢtır. 

  
Toksöz vd. (1995), Dicle Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin beslenme 

alıĢkanlıklarının saptanması amacıyla yaptıkları araĢtırma 557 kiĢi üzerinde 
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yürütülmüĢtür. Öğrencilerin %30,2’sinin BKĠ’leri yönünden zayıf grubuna girdikleri 

saptanmıĢtır. Bireylerin beslenme alıĢkanlıkları, BKĠ’sini önemli ölçüde 

etkilemektedir (p<0.001). Atlanan öğün olarak %41,29 ile sabah kahvaltısı ilk sırayı 

almakta, bunu %30,52 ile öğle yemeği izlemektedir. ÇalıĢmada, öğrencilerin 

%19,57’sinin hiç öğün atlamadıkları saptanmıĢ, öğün atlama nedenleri bakımından 

cinsler arasındaki farklılık önemli bulunmuĢtur (p> 0.01). 

 
 Ahsen ve AktaĢ (1995), Ankara ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 

semtlerde bulunan beslenme öğrenimi gören ve görmeyen kız meslek lisesi son 

sınıf öğrencilerinden toplam 293 öğrenci araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. 

Öğrencilerin %62.46’sının günde üç öğün yemek yediği, %61,9’unun kahvaltıyı, 

%40,6’sının öğlen yemeğini, %23.55’inin de akĢam yemeğini değiĢik sıklıklarda 

atladığı saptanmıĢtır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun kahvaltı ve akĢam 

yemeğini evde (sırasıyla %83.62, %98.98), öğlen yemeğini ise okul kantininden 

satın alarak ve evden getirerek yedikleri belirlenmiĢtir.  

  
 Mclntyre and Herbul (1995), Kuzeydoğu Ontario’da genç okul çocukları 

arasındaki kahvaltı yapma alıĢkanlıkları üzerine yaptıkları çalıĢmalarını 1. 2.ve 3. 

sınıflardaki 4079 öğrenci üzerinde yürütmüĢlerdir. AraĢtırma bulgularına göre, 

çocukların %60’ı sabah saatlerinde herhangi bir Ģey yemeden içmeden okula 

gelmiĢtir. Kahvaltı atlama alıĢkanlığı 1. sınıf çocuklarında %7,5 iken, 2 ve 3. sınıf 

çocuklarında sırayla %5,1 ve %5,2’dir. En az iki besin grubu içeren bir kahvaltı 

öğrencilerin %84’ü tarafından yapılırken üç besin grubunu içeren kahvaltı 

öğrencilerin %55’i tarafından yapılmaktadır. 

 
Elmacıoğlu (1995), Klinik öncesi 19 Mayıs Üniversitesi tıp fakültesi 

öğrencilerinin beslenme alıĢkanlıklarını saptamak amacı ile toplam 736 öğrenci 

arasından sistematik örnekleme ile seçilen 273 öğrenci araĢtırma kapsamına 

alınmıĢtır. Öğrencilerin %32’sinin sabah kahvaltısı yapmadan okula geldiği, 

kahvaltı yapanların ise %19’unun sadece simit tükettiği saptanmıĢtır. Yurtta kalan 

öğrencilerin de ücretsiz ya da hazır kahvaltı etme olanaklarına karĢın yalnızca 

%21’inin kahvaltı ederek okula geldikleri, diğerlerinin ise uykuyu tercih ettikleri 

saptanmıĢtır.  
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 Sağlam ve Yürükçü (1996), Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin besin tüketim durumu, beslenme alıĢkanlıkları ve beslenme bilgi 

düzeylerini saptamak amacıyla yaptıkları araĢtırma, 49’u kız (%32,0)                       

104’ü erkek (%68,0) toplam 153 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. BKĠ’ye göre,            

%23,5’inin zayıf, %65,4’ünün normal, %10,5’inin hafif ĢiĢman ve %0,6’sının 

ĢiĢman olduğu saptanmıĢtır. Öğrencilerin %55,6’sının sabah kahvaltısı yaptığı 

belirlenmiĢtir. Ekmeğin her grupta da her gün %100 oranında tüketildiği 

belirlenmiĢtir. Öğrencilerin %90,4’ü sabah kahvaltısında çay tüketmektedir. Süt 

tüketimi ise %20,7 oranındadır. Öğrencilerin %66,7’si yumurta, %84,4’ü beyaz 

peynir, %51,1’i de taze meyve suyu, domates salatalık tüketmektedir. 

 
ġenol vd. (1997), ortaokul öğrencilerinin beslenme Ģekli, ağırlık 

durumlarının tespiti ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 155 erkek, 193 

kız olmak üzere 348 öğrenci üzerinde araĢtırma yürütülmüĢtür. Çocukların             

%10,1’i zayıf, %72,2’sinin ĢiĢman oldukları saptanmıĢtır. BKĠ ortalaması 

19,19±3,29 olup, BKĠ’ler arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmamıĢtır. 

Çocukların %16,4’ü öğün atlamaktadırlar, en sık atlanan öğün kahvaltı (%51,5), 

ikinci olarak da öğle yemeğidir (%38,6). Çocuklar arasında düzenli kahvaltı 

yapanların oranı %64,7’dir.  

 
ġahinöz vd. (1997), yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme 

alıĢkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan bu araĢtırmada, öğrencilerin            

%19,1’i düzenli olarak sabah kahvaltısı yaptığını, %68,1’i öğle yemeğini ve         

%78,2’si akĢam yemeğini yediklerini belirtmiĢlerdir. Düzenli kahvaltı yapma 

açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Kahvaltı yapmama nedeni olarak ise ilk sıralarda zaman olmaması, derslerin erken 

baĢlaması ve erken kalkamamak gibi nedenler gösterilmiĢtir. Ailesinde düzenli 

kahvaltı yapma alıĢkanlığı olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha düzenli 

kahvaltı yaptığı tespit edilmiĢtir. Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmekte ve en 

sık olarak da simit ve poğaça tüketmektedirler. 

 
Akdağ vd, (1997),  Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin yemek öğün 

düzenlerinin araĢtırılması konulu çalıĢmalarında öğrencilerin %61,1’i erkek,             

%38,9’u kız’dır. Sabah öğününü; %39,5’i düzenli, %43,8’i düzensiz yapmaktadır. 

Sabah öğününü %23,8’i ayak üstü simit ile geçiĢtirmektedirler. 
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Ortega vd.. (1998), okul öncesi dönem çocuklarının yetersiz kahvaltı 

tüketimi ve enerji dağılımı dengesizliği arasındaki iliĢkiyi, saptamak üzere yaĢları 2 

ila 6 arasında değiĢen %66’sı erkek ve %44’ü kız olmak üzere, 110 Ġspanyol çocuk 

üzerinde yürütülmüĢtür. Toplam enerji alımı yüzdesi olarak kahvaltının enerji 

ihtiyacını sağlaması cinsiyete göre farklılık göstermemiĢtir. Günlük toplam enerji 

alımının %20’si ve üzerini kahvaltıdan karĢılayan öğrencilerin enerji, protein, yağ, 

doymuĢ yağ asitleri, tekli doymamıĢ yağ asitleri, çoklu doymamıĢ yağ asitleri ve 

kolesterol tüketim düzeylerinin günlük toplam enerji alımının %20’sinden daha 

azını kahvaltıdan karĢılayan öğrencilerden daha düĢük olduğu belirtilmiĢtir.  

 
ġenol vd. (1999), ortaokul öğrencilerinin beslenme Ģekli, ağırlık 

durumlarının tespiti ve etkileyen faktörler konulu çalıĢmalarını 11–15 yaĢlarında 

155 erkek ve 193 kız olmak üzere toplam 348 ortaokul öğrencisi üzerinde 

yürütmüĢlerdir. En az düzenli yenen öğün sabah kahvaltısıdır. Öğün atlama 

nedenleri arasında öğrencilerin okula geç kalmamak için evden acele çıkması, 

iĢtahsız olması ve çocuğun oyuna dalarak yemek yemeyi unutması gibi faktörler 

yer almaktadır. Zayıf çocukların %74,3’ü düzenli sabah kahvaltısı yaparken, kilolu 

olanların sadece %36’sının düzenli kahvaltı yaptığı tesbit edilmiĢtir.  

 
Friedman vd. (1999), okul kahvaltı programına katılan çocukların besin 

öğesi alımları üzerine yapılan 8 günlük çalıĢma 306 öğrenci üzerinde 

yürütülmüĢtür. YaĢları 5–12 arasında değiĢen öğrencilerin %62’si erkek, %38’i de 

kızdır. Öğrencilerin %44’ü beyaz, %54’ü Meksikalı-Amerikalı, %2’si de Afrikalı–

Amerikalı’dır. Okulda kahvaltı programına waffles, peynirli pizza, peynirli cips, 

fransız tostu, biberli pizza, cornflakes gibi yiyecekler alınmıĢtır. Öğrencilerin 

ortalama sodyum, enerji, protein, karbonhidrat, lif, yağ, doymuĢ yağ, kalsiyum, A 

vitamini retinol C vitamini, demir sırasıyla tüketimi 275 kkal,  8,14 gr 39,5 gr, 0,73 

gr, 9,3 gr, 4,6 gr, 189 mg, 3,21 mg, 119, 22,5 mg, 389 mg olarak bulunmuĢtur. 

  
Sztainer vd. (1999), adölesanların yeme alıĢkanlıkları ve yiyecek seçimlerini 

etkileyen faktörler hakkındaki düĢüncelerini öğrenmek amacıyla yaptıkları 

çalıĢmaya, St. Paul ve Minn’deki iki kırsal bölge okullarından 141 öğrenci 

katılmıĢtır. Grup odaklı görüĢmelerin yapılması neticesinde açlık duygusu, 

cezbedici yiyecekler, gençlerde ve ailelerde zaman sorunu, yiyeceklerin 
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bulunurluğu, din-kültür gibi faktörler, mevcut Ģartlar, ruh hali, vücut Ģekli, 

alıĢkanlıklar, yiyeceklerin fiyatları, medya ve vejetaryen inançlar ergenlerin yiyecek 

seçimini etkileyen faktörler olarak saptanmıĢtır.  

 
Bağcı vd. (1999), Ankara Yunus Emre mahallesindeki 8-14 yaĢ grubu 

çocukların, gıda tüketim sıklıklarını saptamak için yaptıkları araĢtırmalarında 

annelerin ve çocukların kendi ifadelerinin arasında istatistiksel yönden farklılık 

saptanmamıĢtır. Anneler ve çocuklardan tüketim sıklıklarını her gün, günaĢırı, 

haftada bir veya nadiren olarak belirtmeleri istendiğinde uyumluluk boyutunun            

%96,3 ile %19,3 arasında değiĢtiği belirtilmiĢtir.  

  
Oktar ve ġanlıer (1999), ilköğretim okullarında uygulanan beslenme 

programları ve öğrencilerin beslenme davranıĢları ile ilgili öğretmen ve 

yöneticilerin görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla, Ankara’da iki ilköğretim okuluna 

devam eden 136 beĢinci sınıf öğrencisi ve 31 öğretmen-yönetici araĢtırma 

kapsamına alınmıĢtır. Öğrencilerin %49,3’ü erkek, %50,7’si kızdır. Öğrencilerin                          

%8,8’i hiç kahvaltı yapmazken %41,9’u bazen kahvaltı yapmakta, %41,8’i canı 

istemediği için kahvaltı yapmamaktadır. %45’6’sı ise okul çevresindeki satıcılardan 

yiyecek aldıklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin kantinden simit, kek, kraker vb. 

yiyecekleri alıp tükettikleri gözlenmiĢtir. 

 
Ay (2000), 15-17 yaĢ grubu gencin beslenme durumları ve alıĢkanlıkları ile 

fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalıĢmada, günlük 

enerji ve besin öğeleri gereksinimleri için bir günlük besin tüketimleri 

değerlendirilmiĢ ve yetersiz beslendikleri saptanmıĢtır. Yüksek SED’deki okulda 

bulunan adölesanların %0,6’sı, orta SED’dekilerin %1,4’ü PEM’lidir. Hafif ĢiĢman 

olanlar sırasıyla %4,0 ve %2,6’dır. Fiziksel aktivite ve beslenme hakkında bilgili 

olma konusunda eğitimin önemli olduğu, orta SED’de aktivite ve enerji 

harcamasının yüksek SED’den fazla ve ağırlıklarının daha az olduğu saptanmıĢtır.  

 
Eser vd. (2000), Konya’da iki yetiĢtirme yurdunda barınan 13–18 yaĢ grubu 

105 erkek, 73 kız olmak üzere 178 adölesan üzerinde yapılan araĢtırmada; kız ve 

erkeklerde öğün atlama alıĢkanlığı vardır ve özellikle sabah kahvaltısını atlama 

oranı oldukça yüksektir (%58,3). Öğün aralarında simit-bisküvi-kurabiye, kola, 

Ģeker-çikolata- gofret gibi yiyecekleri tükettikleri saptanmıĢtır. Kızlarda posa, 
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kalsiyum, riboflavin, demir, A ve C vitaminleri, niasin alımı yetersizliği, erkeklerde 

de posa, riboflavin ve tiamin alımı yetersizliği saptanmıĢtır.  
 

Nicklas vd. (2000), yaptıkları çalıĢmalarında 15 yaĢındaki öğrenciler 

tarafından tüketilen kahvaltının günlük besin alınımında önemli bir yeri olduğunu 

saptamıĢlar ve diğer öğünlerin kahvaltı atlanmasını karĢılamayacağını 

bildirmiĢlerdir. 15 yaĢındakilerin %19’unun sabah kahvaltılarını çok erken diye 

atlayarak geçiĢtirmekte olduklarını saptamıĢlardır.  

 
Waggoner (2001), öğlen yemeği öncesi kahvaltı tüketimi ve öğrenci baĢarısı 

üzerine yaptığı çalıĢmasında 378 ilköğretim öğrencisinin not ortalamaları ve 

kahvaltı etmeleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmada varyans analizi 

(ANOVA) not ortalamaları ile verileri kıyaslayabilmek amacıyla kullanılmıĢ olup, 

Ġstatistiksel olarak (p>0,05) anlamlı olarak kabul edilmiĢ ve kahvaltı yapanlarla 

kahvaltı yapmayanların not ortalamalarındaki fark istatistiksel olarak (p<0,05) 

anlamsız bulunmuĢtur.  

 
SubaĢı vd. (2002), Ankara’da Kaya Beyazıtoğlu lisesi 1. sınıfında okuyan 

704 öğrenci arasında anoreksiya ve bulimiya nervosa açısından yüksek risk 

taĢıyan öğrencilerin sıklığını belirlemek amacıyla yapılan bu kesitsel araĢtırmanın 

gerçekleĢme oranı %90,7 olmuĢtur. AraĢtırmaya katılan erkek öğrencilerin %8,2’si, 

kız öğrencilerin ise %14,0’ı yeme tutum testinden 30 puan ve üzeri almıĢlardır. 

Yeme tutum testinden alınan puanlar açısından, cinsiyetler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p=0,0016).  

 
KarakaĢ vd. (2002), Aydın ili kentsel ve kırsal bölgedeki 8 ilköğretim 

okulundan 626 öğrencinin BKĠ verileri, ĢiĢmanlık sıklığı ve bunların yaĢ, cinsiyet 

yaĢadığı bölge ile iliĢkisinin incelenmesi amacıyla yaptıkları araĢtırmada, kentsel 

ilköğretim okullarında kızların ortalama BKĠ’leri 16,7 iken erkeklerin ortalama 

BKĠ’leri 16,8 olarak belirlenmiĢtir. 14 yaĢ grubundaki kentteki kızların BKĠ’sinin 

kırsaldaki kızlardan daha fazla olduğu saptanmıĢtır (p=0.042). YaĢ arttıkça BKĠ’nin 

arttığı belirlenmiĢtir. NCHS’nin verilerine göre 50. persentil için, hem kızlarda hem 

de erkeklerde düĢük olduğu ve öğrencilerin yaklaĢık %80’inin normal BKĠ’ye sahip 

olduğu saptanmıĢtır.  
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Alphan vd. (2002), özel okul ve devlet okulunda öğrenim gören adölesan 

dönemindeki çocukların beslenme alıĢkanlıklarını ve bunu etkileyen etmenleri 

değerlendirmiĢlerdir. Ġstanbul’da bir özel lisede (ÖL) ve bir devlet lisesinde (DL) 

öğrenim gören 12–18 yaĢ grubu öğrencilerden, rastgele örnekleme yöntemiyle 

seçilen toplam 487 kiĢi üzerinde uygulanmıĢtır. ġiĢmanlık %25,2, zayıflık ise 

%24,8 olarak belirlenmiĢtir. 15–18 yaĢ grubundaki tüm öğrenciler arasında ise 

ĢiĢmanlık %21,4, zayıflık %26,4 olarak tespit edilmiĢtir. ÖL’deki öğrencilerin %45’i 

süt ve ürünlerini, %37,6’sı sebze ve meyveyi, %34’ü fast-food’u ve %22’si yağlarla 

Ģeker ve tatlıları daha fazla tükettiklerini belirtmiĢlerdir. DL’deki öğrencilerin 

%44’ünün tahıl ürünlerini, %40’ının fast-food tarzı yiyecekleri, %35’inin Ģeker ve 

tatlıları daha fazla tükettikleri belirlenmiĢtir.  

  
   Önay (2002), Ankara’daki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 14–15 yaĢ 

grubu öğrencilerin beslenme durumları ve bunu etkileyen bazı etmenler üzerine 

yaptığı çalıĢmasında, öğrencilerin en az atladıkları öğün akĢam yemeği olduğu 

tespit edilmiĢtir. Kahvaltıda, öğle ve akĢam yemeklerinde öğrencilerin %42,8’i,                        

%39,2’si, %60,8’i dengeli beslenmektedir. Günde ortalama olarak tüketilen enerji 

1863±65.89 kkal, protein 68,26±1,78 gr, A vitamini 4613,05±536,09 IU, tiamin 

0,69±0,02 mg, riboflavin 1,12±0,03 mg, niasin 10,61±0,50 mg, C vitamini 

36,19±1,94 mg, kalsiyum 615,80±13,90mg,  demir 9,84±0,34 mg’dır.  

 
   AktaĢ (2002), Konya il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 9–11 

yaĢ grubu öğrencilerinin obezite prevalansı ve bunu etkileyen etmenler üzerine 

yaptığı araĢtırmasında en çok atlanan öğünün erkeklerde ve kızlarda sırasıyla 

%58,2 ve %56,0 oranıyla sabah kahvaltısıdır. DüĢük sosyo-ekonomik düzeyde 

sabah kahvaltısını atlama oranı erkeklerde %75,0, kızlarda %60,0,  orta sosyo-

ekonomik düzeyde erkeklerde %52,9, kızlarda %60,4, yüksek sosyo-ekonomik 

düzeydeki erkeklerde %52,9, kızlarda %60,4, yüksek sosyo-ekonomik düzeyde 

erkeklerde %55,6, kızlarda ise  %46,4’tür, Erkeklerde ve kızlarda atlanan öğün ile 

sosyo-ekonomik düzey arasındaki farklılık önemsiz bulunmuĢtur (p>0,05), Erkek 

öğrencilerin %52,7’si, kız öğrencilerin %59,3’ü zamanı olmadığı için, erkek 

öğrencilerin %12,7’si, kız öğrencilerin %9,9’u zayıflamak için, erkeklerin %20’si 

kızların ise %17,6’sı canı istemediği için öğün atladıklarını belirtmiĢlerdir. 
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  Tezcan vd. (2002), Ankara’da 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin beslenme 

alıĢkanlıklarının ve durumlarının saptanması amacıyla %53,6’sı kız, %46,4’ü erkek 

olmak üzere toplam 654 öğrenci araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Öğrencilerin 

%84,5’inin her gün kahvaltı yaptığı, %61,3’ü her gün öğlen yemeği yediği, %92,8’i 

ise her gün akĢam yemeği yediği saptanmıĢtır. Öğrencilerin %32,0’ının hiç ara 

öğün yemedikleri belirtilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %75,8’i süt ve süt 

ürünlerini her gün tükettikleri saptanmıĢtır.  

 
 Alaçam (2002), Niğde ilinde özel ve devlet okullarında okuyan 12–15 yaĢ 

grubu öğrencilerin beslenme ve fiziksel aktivite alıĢkanlıklarının incelenmesi 

amacıyla yaptığı çalıĢması 54 kız, 120 erkek toplam 174 öğrenci üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Özel okul öğrencilerinin boy,  ağırlık, üst kol çevresi, beden 

kitle indeksi ve esneklik testi sonucunda ölçüm değerleri, devlet okulu 

öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Her iki okulun beslenme 

alıĢkanlıklarında önemli bir fark saptanmamıĢtır.  

 
 Yılmaz (2002), Niğde Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alıĢkanlıkları incelemek üzere yapılan 

çalıĢmaya 500 erkek, 70 kız olmak üzere 570 öğrenci alınmıĢtır. Öğrencilerin 

vücut ağırlıkları, boy ortalamaları, BKĠ’leri, bel çevresi, kalça çevresi ve bel kalça 

oranlarının önerilen sınır değerler içinde olduğu saptanmıĢtır. Erkek öğrencilerin   

%56’sının kızların %51’inin öğün atladığı, erkeklerin %28’inin kızların                        

%31,4’ünün öğün dıĢında atıĢtırma alıĢkanlığı olduğu, erkeklerin %62’sinin çay, 

kızların %30’unun kola ve %27’sinin çay tükettikleri, erkeklerin %56’sının kızların 

%61’inin kahvaltı yapmadıkları saptanmıĢtır. Kahvaltı yapmayanların 

performanslarında azalma, üĢüme ve titreme gibi etkilerin olduğu da saptanmıĢtır.   

 
 Kleinman vd. (2002), Amerika’da “genel okul kahvaltı programı (USBP)” 

uygulanmaya baĢladıktan sonra öğrencilerin besin öğeleri değerlerinde, akademik 

ve psikolojik durumlarında geliĢmelerin olup olmadığını saptamak amacıyla 

yaptıkları araĢtırmada, USBP’den önce bütün çocukların %33’ünün risk altında 

olduğu belirtilmiĢtir. Risk altındaki çocukların sağlıklı olanlara oranla daha fazla 

devamsızlık yaptıkları, daha zayıf oldukları, daha düĢük notlar aldıkları, daha fazla 

davranıĢ bozukluğu sergileyip okulda daha az kahvaltı yaptıkları tespit edilmiĢtir. 

Bedava kahvaltı uygulamasının okullarda baĢlamasından 6 ay sonra risk altındaki 
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çocukların büyük geliĢme kaydettiği, devamlılık ve okul kahvaltısına katılımın 

sağlandığı, açlık oranlarının düĢtüğü, matematik notlarında ve davranıĢlarında 

iyileĢme görüldüğü belirtilmiĢtir.    

 
Yılmaz (2002), Ġstanbul ilinde iki farklı ilköğretim okuluna devam eden 10–

12 yaĢ grubu öğrenciler ve öğretmenlerin beslenme konusundaki bilgi ve 

alıĢkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalıĢma 287 öğrenci ve 11 sınıf 

öğretmeni üzerinde yürütülmüĢtür. Sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki ilköğretim 

okulu alınmıĢ öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerini cinsiyet, doğum yeri, baba 

mesleği ve kardeĢ sayısının etkilediği tespit edilmiĢtir. Her iki okul öğrencilerinin 

beslenme alıĢkanlıkları arasında farklılıklar olduğu ve en çok atladıkları öğünün 

kahvaltı olduğu saptanmıĢtır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile kahvaltı yapma durumları 

karĢılaĢtırıldığında kız öğrencilerin %78,3’ünün kahvaltı yaptığı, %21,7’sinin 

kahvaltı yapmadığı, erkek öğrencilerin ise %80,5’inin kahvaltı yaptığı %19,5’inin 

kahvaltı yapmadığı belirlenmiĢtir. Öğrencilerin beslenme bilgi ve alıĢkanlıklarını 

büyük ölçüde sosyo-ekonomik düzeyin etkilediği saptanmıĢtır. 

 
 Berg vd. (2002), YaĢları 11 ile 15 arasında değiĢen 181 okul çağı 

çocuklarının gıda seçimleri ile vücutta alınan yağ ve lif içeriğine iliĢkin bilgileri 

arasında iliĢki olup olmadığı incelenmektedir. Diyet lifinin sağlık açısından 

özellikleri ve kaynaklarına iliĢkin bilgi, lif yönünden zengin tahıllar ve ekmeğin 

günlük tüketimiyle iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde sınırlı yağ alımına 

yönelik olumlu davranıĢ örüntüsü, yağı azaltılmıĢ süt ürünleri tüketimi olarak 

düĢünülmüĢtür. Bununla birlikte yağ oranı azaltılmıĢ, lif oranı artırılmıĢ yiyecekleri 

belirten etiket sembollerine iliĢkin bilgi ile gıda seçimleri arasında bağlantı 

gözlenmemiĢtir.  

 
          Mazıcıoğlu ve Öztürk (2003), üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde 

beslenme alıĢkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler konulu araĢtırmalarına 394’ü 

kız, 205’i erkek toplam 599 öğrenciyi dahil etmiĢlerdir. BKĠ erkeklerde 22.70 

kızlarda ise 20.77 olarak tespit edilmiĢtir. Her gün düzenli kahvaltı yapanların 206 

(%34,4) kiĢi olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin 393’ü (%65,6) ya nadiren kahvaltı 

yaptıklarını ya da hiç kahvaltı yapmadıklarını belirtmiĢlerdir. Düzenli kahvaltı 

yaptığını belirtenler de kahvaltıda en çok tüketilen içecek çaydır (%77,7) buna 

karĢılık olarak, sütle kahvaltı yapanların oranı (%7,8) olarak bulunmuĢtur. 
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Kahvaltıda en çok tüketilen yiyecekler ise peynir (%77,7) ve zeytindir (%63,6). 

Kahvaltıda düzenli olarak en çok tüketilen diğer yiyecekler ise bal ve reçel                    

(%31,6) yumurta (%23,3) ve domatestir (%20,9). 

 
Polat vd. (2003), Elazığ’daki iki ilköğretim okulunun 6.7.8. sınıflarında 

öğrenim gören öğrencilerin beslenme alıĢkanlıklarının ve durumlarının 

araĢtırılması konulu çalıĢmalarının %55,6’sı erkek, %44,4’ü kız ve yaĢ ortalamaları 

ise 13,41±1,1 yıldır. Öğrencilerin düzenli olarak kahvaltı, öğle ve akĢam yemeği 

yeme sıklıkları sırasıyla; %61,3, %52,7 ve %88,6’dır. Öğrencilerin %12,3’ü 

kahvaltıyı, %15,3’ü öğlen yemeğini hiç yememekte, %74,8’i ise ara öğün 

yemektedir. Ara öğünlerde tüketilen en çok besin maddeleri; simit, ekmek, kola, 

çikolata, gofret ve cipstir. Öğrencilerin %51,8’i süt ve süt ürünlerini, %72,0’ı sebze 

ve meyveyi, %61,4’ü Ģekeri her gün, %38,1’i yumurtayı haftada 1 kez, %73,7’si 

kuru baklagilleri iki haftada 1–2 kez ve %70,4’ü eti ayda 1-2 kez tüketmektedir. Hiç 

et tüketmeyen öğrenci oranı ise %8,5’tir.  

 
           Doğan vd. (2003), Ankara Ġlinde bir lisenin 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde 

ĢiĢmanlık ve zayıflık sıklığı konulu çalıĢmasında, grubun %39,5’i 14–16 yaĢından 

oluĢmaktadır. Öğrencilerin %92,4’ü düzenli akĢam yemeği yemekte, %60,8’i de 

düzenli kahvaltı etmektedir. Öğün aralarında atıĢtırma alıĢkanlığı öğrencilerin 

%92,4’ünde vardır; en çok tüketilen gıdalar bisküvi, çerez, çikolata ve cipstir. BKĠ’si 

saptanabilen 14–16 yaĢındakilerin %5,4’ü zayıf, %1,8’i ĢiĢmandır. 

  
         Samur vd, (2003), 11–16 yaĢ grubu adölesanların bazı antropometrik 

ölçümleri ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi konulu çalıĢmaya 231’i kız 

225’i erkek toplam 456 kiĢi dahil edilmiĢtir. BKĠ standartlarına göre, 11–13 yaĢ 

grubundakilerin %27,9’u zayıf, %23,8’i ĢiĢman, 14–16 yaĢ grubu çocukların 

%43,3’ü zayıf, %22,9’u ĢiĢman bulunmuĢtur. Genel olarak çalıĢmaya katılan         

11–16 yaĢ grubu adölesanlarda BKĠ değerlendirilmesine göre ĢiĢmanlık görülme 

durumu %23,7 olarak saptanmıĢtır. Enerji ve besin öğeleri tüketimleri standartlarla 

karĢılaĢtırıldığında, enerji, tiamin, niasin, riboflavin, kalsiyum, demir ve çinko 

alımlarının düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

 
Powell vd. (2003), çocuklarda kahvaltı öğününün atlanması, sağlıklı 

beslenme düzenini engellemekte bu da obeziteye neden olabilmektedir. Okullarda 
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sağlıklı beslenme düzeni kazandırma çabalarının hedefi hayat boyu doğru 

beslenme davranıĢları kazandırma olabilmektedir. Bu araĢtırma 15 özel okuldan                        

7-12 tüketici bilimi eğitimi sınıfları arasından seçilen 483 kiĢilik örneklem grubu 

tarafından oluĢturulmuĢtur. Genel olarak çocukların kahvaltı tüketimini olumsuz 

etkileyen durum ve davranıĢ etkenleri, incelenmiĢ ve araĢtırmada kullanılan 

örneklem grubunda belirlenen bireysel riskler ortaya çıkarılmıĢtır.     

 
  Conklin vd. (2003), ortaokul öğretmenlerinin “Grab’n Go Kahvaltı 

Programı”na olan bakıĢ açılarına iliĢkin yaptıkları çalıĢmanın amacı öğretmenlerin 

Penisilvanya’daki ortaokulda bu program hakkındaki düĢüncelerini belirlemekti. 

“Grab’n Go Kahvaltı Programı” öğrencilere kafeteryaya gitmek yerine kendisi 

yemek hizmeti getiren alternatif hizmet Ģeklidir. Bu programda öğretmenler lider 

durumdadır. ÇalıĢma baĢladıktan 1 ay sonra öğretmenlere anket uygulanmıĢtır. 

Çoğunluğu bu programı olumlu karĢılamıĢtır. Öğretmenlerin yaklaĢık üçte biri bu 

programı, öğrencilere kahvaltının önemini anlatma konusunda fırsat olarak 

görmektedirler. Bu projenin bulgularına göre öğretmenler, ortaokul öğrencilerinin 

kahvaltı tüketimini kolaylaĢtıran potansiyel destekleyicidirler.  

 
Shi vd. (2005), okula devam eden adölesanların besin alıĢkanlıkları ve 

tercihlerindeki sosyo demografik farklılıkları incelemek üzere, Çin’in Jiangsu 

Province bölgesindeki iki farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 8 ortaokulu 

araĢtırma kapsamına almıĢlardır. AraĢtırmada devlet okuluna devam eden 12- 14 

yaĢ grupları arasındaki 824 genç adölesanın %99’unun cevabı değerlendirmeye 

alınmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre öğrencilerin %76 gibi büyük bir 

çoğunluğunun düzenli olarak günde 3 öğün tükettikleri görülmüĢtür. DüĢük sosyo-

ekonomik düzeydeki erkek ve kız öğrencilerde günlük meyve tüketimi sırasıyla 

%42, %55 iken yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki erkeklerde %66 kızlarda da 

%72’dir.Yüksek sosyo-ekonomik düzey erkek öğrencilerin yaklaĢık 10’u günlük 

hamburger tüketirken düĢük sosyo-ekonomik düzeydeki bu oran  %2,8 dir.  

 
Budak vd. (2005), kahvaltının öğrencilerin beslenmesine katkısı ve 

akademik baĢarıya etkisini araĢtırmak amacıyla Kayseri Erciyes Üniversitesinden 

206’sı erkek ve 163’ü kız olmak üzere toplam 369 öğrenci üzerinde çalıĢmıĢlardır. 

Öğrencilerin %42’si her gün düzenli kahvaltı yaparken, %58,8’i yapmamaktadır. 

Kahvaltı yapan öğrenciler ailesiyle birlikte evde (%47,1) yapmayanlar ise 
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arkadaĢlarıyla birlikte evde (%40,2) kalmaktadır. Kahvaltı yapan öğrencilerin 

akademik baĢarısı iyi (%45,8) kahvaltı yapmayan öğrencilerin ortadır (%53,3) 

(p<0.05). Kahvaltı yapan öğrencilerin %10,3’ü kahvaltı yapmayan öğrencilerin          

%16,3’ü okulda baĢarısızdır. Erkek öğrenciler riboflavini ve yağı kahvaltı için 

önerilene yakın düzeyde alırken, protein ve demiri önerilenin üstünde, enerji ve 

diğer besin öğelerini önerilenin altında, kızlar ise proteini önerilenin üstünde 

alırken yağı önerilene yakın, enerji ve diğer besin öğelerini önerilenin altında 

almaktadırlar. 

               
          Demirezen ve CoĢansu (2005), yaptıkları çalıĢmada sosyo-ekonomik 

yönden düĢük 11–17 yaĢ grubu öğrencilerin (n:638) beslenme alıĢkanlıkları 

değerlendirilmiĢtir. Öğrencilerin %55,6’sı erkek, %76,2’si 10–13 yaĢ dönemindedir. 

Beslenme alıĢkanlıkları indeksi puanlarına göre sırasıyla grubun %64,1’i orta, 

%21’i yüksek, %14,1’i ise hafif riskli olarak belirlenmiĢtir. Erkek öğrenciler 

beslenme alıĢkanlıkları yönünden kızlara göre daha risklidir. Erkek öğrencilerin 

kızlara göre daha sık yağlı ve Ģekerli yiyecekler yediği, kahve kola çay tükettiği ve 

daha sık fast food türü yiyecekler tükettiği belirlenmiĢtir.  

 
           ġanlıer ve Güler (2005), ilköğretimin ikinci kademesinde eğitim gören 

öğrencilere verilen beslenme eğitiminin öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi ve 

alıĢkanlıklarına etkisi konulu araĢtırmalarında öğrencilerin %43,3’ü kız, %56,7’si 

erkektir. Boy uzunluğu kızlarda 159,41±4.01 cm, erkeklerde 161,33±9.28 cm, 

ağırlık ortalamaları, kızlarda %48.19±6.88, erkeklerde %48.68±8.84 dür. 

Öğrencilerin %10,8’i günde iki, %84,2’si üç-dört öğün yemek tüketirken %12,5’i her 

zaman, %52,5’i bazen öğün atlamaktadır. Ayrıca adölesanların %22,5’i öğle, 

%31,7’si sabah kahvaltısını atladığını ve %65,1’i canı istemediği için öğün 

atladığını ifade etmiĢlerdir.   

 
Yaman ve Yabancı (2006), üniversite öğrencilerinin beslenme 

alıĢkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla, yaĢları 17–25 arasında değiĢen 

öğrenciler araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Öğrencilerin %24,1’inin her zaman 

sabah kahvaltısını atladıkları ve düzenli kahvaltı yapanların oranının ise yalnız      

%34,8 olduğu saptanmıĢtır. Sabah kahvaltısının atlanma nedenleri sabah okula 

geç kalma (%45,2) sabah geç kalkma (%30,7) iĢtahsız olma (%26,3’tür). 

Öğrenciler sabah kahvaltıda peynir-zeytin (%67,4), simit-poğaça (%53,7), yumurta  
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(%35,9), bal, reçel, pekmez, (%34,4), çay (%85,6) tüketmektedirler. Üniversite 

öğrencileri sabah kahvaltılarını evde (%44,4), okul kantininde (%24,1) 

tüketmektedirler.   

 
BaĢsoy ve Sağlam (2006), Ġzmir’de özel ilköğretim okullarında eğitim gören 

10-12 yaĢ grubu 187 öğrencinin fiziki büyüme ve beslenme durumlarını saptamak 

ve besin tüketimlerini etkileyen temel faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılan 

çalıĢmada, BKĠ sonuçlarına göre öğrencilerin toplam olarak %17,1’i zayıf, %55,1’i 

normal, %23,5’i hafif ĢiĢman, %4,3’ü ĢiĢmandır. Öğrencilerin %47,6’sı kahvaltı 

öğününü atlamakta, %55,9’u ara öğünde besin tüketmektedir. 

 
Demir vd., (2006) üniversite öğrencilerinin kahvaltı yapma alıĢkanlıklarının 

belirlendiği çalıĢmada, öğrencilerin %49’u ana öğünlerden en az birini 

atlamaktadır. Öğrencilerin %65’5,i düzenli kahvaltı yaparken %27,3’ü düzensiz ve 

%7,3’ü hiç kahvaltı yapmamaktadır. Düzenli ve düzensiz kahvaltı yapan öğrenciler 

sabah kahvaltısında tahıl grubu içerisinde en fazla beyaz ekmek, simit-poğaça, 

büsküvi-kek tüketmektedirler. Öğrencilerin içecek tüketimleri arasında önemli bir 

fark bulunmazken en fazla tüketilen içecekler çay, sütlü instant kahve ve hazır 

meyve sularıdır.  

  
 Küçükerdönmez, vd., (2006) düĢük sosyo-ekonomik düzeydeki okul 

çocuklarında demir folik asit ve B12 vitamini yetersizliği ile demir yetersizliği anemisi  

prevelansının saptanması amacıyla yürütülmüĢ olan çalıĢmada, demir yetersizliği 

prevelansı erkeklerde %13’8, kız çocuklarda ise %17,4 bulunmuĢtur. Demir 

yetersizliği anemisi, lobin konsantrasyonu prevelansı kızlarda %3,3, folik asit 

yetersizliği prevelansı ise %1,1 saptanmıĢtır. Erkeklerde DYA ve folik asit 

yetersizliğine rastlanmamıĢtır. B12 vitamini yetersizliği prevelansı sırasıyla 

erkeklerde ve kızlarda %3,8 ve %3,3 belirlenmiĢtir. Bunun yanında çocukların 

besin tüketim miktarları bu yaĢ grubu için önerilen miktarların altında bulunmuĢtur.  
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II. BÖLÜM  

2. YÖNTEM 

 
  Bu bölümde, araĢtırmanın amacına ulaĢabilmesi, geçerli ve güvenilir 

sonuçlar elde edilebilmesi için alınan önlemler ayrıntılı olarak açıklanmıĢ; araĢtırma 

modeli, araĢtırmanın evren ve örneklemi, verilerin toplanması, veri toplama aracı 

ve geliĢtirilmesi, verilerin iĢlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması konularına yer 

verilmiĢtir. 

 
2.1. AraĢtırma Modeli 

 
  Bu araĢtırmanın yürütülmesinde genel tarama modellerinden tekil tarama 

modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma ile öğrencilerin kahvaltı alıĢkanlıkları 

çalıĢılmaktadır. Bu belirlemeler, öğrencilerin görüĢlerine dayalı olması nedeniyle 

araĢtırma betimsel niteliktedir. Bu araĢtırmada, öğrencilerin kahvaltı alıĢkanlıkları 

kendi koĢulları içerisinde, olduğu gibi gözlenmekte ve tanımlanmaktadır.  

 
2.2. Evren ve Örneklem 

 
Bu araĢtırmanın evrenini, Konya Ġl merkezindeki sosyo-ekonomik düzey 

bakımından yüksek, orta, düĢük olarak belirlenen semtlerdeki, Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine bağlı olan ilköğretim okullarının II. kademesi (6. 7. ve 8.) sınıf 

öğrencileri oluĢturmuĢtur. Semtlerin belirlenmesinde, Devlet Ġstatistik Enstitüsü’nün 

(DĠE) Konya Ġl merkezi için uygulamıĢ olduğu sosyo-ekonomik düzey 

sınıflandırması esas alınmıĢtır. Semtler ve ilköğretim okulları oranlı küme 

örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir. 

  
 AraĢtırma kapsamına yüksek, orta ve düĢük sosyo-ekonomik düzeyi 

temsilen ikiĢer ilköğretim okulu olmak üzere toplam 6 ilköğretim okulu alınmıĢtır. 

AraĢtırmaya dahil edilen ilköğretim okulları yüksek sosyo-ekonomik düzeyi 

temsilen Meram Ġlçesine bağlı  “Mehmet Beğen ve MareĢal Mustafa Kemal 

Ġlköğretim Okulları, orta sosyo-ekonomik düzeyi temsilen Selçuklu Ġlçesine bağlı 

“Abidin Saniye Erçal ve Mustafa Necati Ġlköğretim Okulları”, düĢük                       

sosyo-ekonomik düzeyi temsilen Karatay Ġlçesine bağlı “Yusuf Ġzzettin Horasanlı 

ve Ġstiklal ilköğretim okulları” olarak saptanmıĢtır. AraĢtırma kapsamına alınan 
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ilköğretim okullarına devam eden 12–15 yaĢlarındaki toplam 561 öğrenci çalıĢma 

kapsamına alınmıĢtır. 

 
Tablo 2. 2. 

Örneklemde Yer Alan Okul, Sınıf ve Öğrenci Sayılarına ĠliĢkin  
Ġstatistiki Bilgiler 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Tablo 2.2'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrenciler %17,8’i Yusuf 

Ġzzettin Horasanlı Ġ.O., %16.0’ı Ġstiklal Ġ.O., %18,2’si Mustafa Necati Ġ.O., %14,6’sı 

Abidin Saniye Erçal Ġ.O., %13,7’si MareĢal Mustafa Kemal Ġ.O., %19,7’si de 

Mehmet Beğen Ġlköğretim Okullarına devam etmektedir. Bu okullar içinde %38,5’i 

6.sınıf, %35,1’i 7.sınıf ve %26,4’ü 8.sınıftır.  

 

 
 
 

OKULLAR 

SINIFLAR 

6. SINIF 7. SINIF 8.SINIF TOPLAM 

f % f % f % f % 

Yusuf Ġzzettin 
Horasanlı Ġ.O. 

30 5.3  48 8.6 22 3.9 100 17.8 

Ġstiklal Ġ.O. 39 7.0 23 4.1 28 5.0 90 16.0 

Mustafa Necati  
Ġ.O 

36 6.4  31 5.5 35 6.2 102 18.2 

Abide Saniye Erçal 
Ġ.O. 

35 6.2 26 4.6 21 3.7 82 14.6 

MareĢal Mustafa 
Kemal Ġ.O. 

40 7.1  37 6.6 0 0.0 77 13.7 

Mehmet Beğen Ġ.O. 36 6.4 32 5.7 42 7.5  110 19.7 

Toplam 296 38.5 197 35.1 148 26.4 561 100.0 

ġekil 2.2. Öğrencilerin Okullara Göre 

Dağılımı

Abide Saniye 

Erçal Ġ.O.

14,6%

MareĢal 

Mustafa Kemal 

Ġ.O.

13,7%

Mehmet 

Beğen Ġ.O.

19,7%

Mustafa Necati 

Ġ.O.

18,2%

Ġstiklal Ġ.O.

16,0%

Yusuf Ġzzettin 

Horasanlı Ġ.O.

17,8%
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2.3. Verilerin Toplanması 
 

Veri toplama aracı 5 Mayıs–3 Haziran 2005 tarihleri arasında Konya ili 

sınırları içerisindeki merkez ilköğretim okullarına gidilerek, araĢtırmacı tarafından 

yüz yüze görüĢmeler yoluyla uygulanmıĢtır. Veri toplama aracının, araĢtırmacının 

kendisi tarafından öğrencilere uygulanmasının amacı, anket formunun doldurulma 

biçiminin açıklanarak uygulanmasıdır. Veri toplama aracının uygulanması yaklaĢık 

45 dakika sürmüĢtür. Verilerin, araĢtırmacı tarafından yüz yüze görüĢmeler 

neticesinde toplanmıĢ olması sebebiyle anketlerin geri dönüĢüm oranları 

%100’dür.  

 
Veri Toplama Aracı ve GeliĢtirilmesi 

 
   Bu araĢtırmada verilerin toplanması; antropometrik ölçümlerin alınması ve 

anket formunun hazırlanması ve uygulanması olmak üzere iki aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 
Antropometrik Ölçümlerin Alınması 

 
   AraĢtırmanın birinci aĢamasında 561 öğrencinin boy uzunluğu (cm), vücut 

ağırlığı (kg) ölçümleri alınmıĢtır. Boy uzunluğunun ölçülmesi, kuralına uygun olarak 

ayakta ve ayaklar kapalı dik duruĢta yapılmıĢtır. Öğrenciler düz bir duvara 

dayandırılmıĢ, baĢ, gövde, kalça ve topuklar duvara dayalı iken boy uzunluğu cm. 

cinsinden baĢın en üst noktasında yere kadar olan mesafeden ayakkabısız olarak 

yapılmıĢtır. Boy uzunluğu, çelikten yapılmıĢ 0,5 cm’ye duyarlı boy ölçme cetvelleri 

kullanılarak alınmıĢtır. 

 
Öğrencilerin vücut ağırlığının ölçülmesinde öğrencinin üzerinde hafif ve az 

giysi olmasına dikkat edilmiĢ, fazla görülen ceket gibi giysiler ve ayakkabılar 

çıkartılmıĢtır. Ölçümler elde taĢınabilir 0,5 kilograma duyarlı banyo baskülü ile 

yapılmıĢtır. 

 
Ağırlık ve boy ölçümleri tespit edilerek öğrencilerin Beden Kitle Ġndeksleri 

BKĠ (Ağırlık(kg) / Boy(m2) formülü ile hesaplanmıĢtır. BKĠ esas alınarak hazırlanan 

persentillerden (Ek II) yararlanılarak BKĠ değerleri 5. persentil ve aĢağısı olan çok 

zayıf, 6-15 arası zayıf, 16-85 arası normal, 86-95 arası hafif ĢiĢman, 96 ve yukarısı 
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ĢiĢman olarak kabul edilmiĢtir. Öğrencilerin ağırlık ve boy ölçümleri araĢtırmacı 

tarafından yapılmıĢ olup bütün okullarda aynı ölçüm aletleri kullanılmıĢtır. Bulgular 

adölesan ya da 12–15 yaĢ gurubu erkek ve kız çocuklar için önerilen standartlarla 

karĢılaĢtırılmıĢtır ve değerlendirilmiĢtir. 

 
Anket Formunu Hazırlanması ve Uygulanması 

 
  Bu ölçme aracı öğrencilerin kahvaltı yapma alıĢkanlıklarının saptanması 

amacıyla kullanılmıĢtır. Veri toplama aracının geliĢtirilmesi aĢamasından önce, 

araĢtırmanın temellendirilmesi ve belirlenen amaçlara ulaĢabilmesi için konuyla 

ilgili Ġngilizce ve Türkçe literatür (tez, makale, bildiri, kitap, bilimsel araĢtırma vb.) 

incelenmiĢtir. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla veri toplama 

aracının kavramsal yapısı ve ana çerçevesi belirlenmiĢtir.  

 
 Öğrencilerin, kahvaltı yapma alıĢkanlıkları belirlemek amacıyla hazırlanan 

anket, kendi içerisinde 2 alt bölümden ve toplam 39 sorudan oluĢmaktadır. Birinci 

bölümde, “Genel Bilgiler” baĢlığı altında öğrencilerin ve ailelerinin tanıtıcı bilgilerini 

(cinsiyet, yaĢ, ağırlık, boy, kaçıncı çocuk, anne- baba mesleği, ailenin geliri vb.) 

içeren 23 soru bulunmaktadır. 

 
 Ġkinci bölümde, öğrencilerin genel kahvaltı yapma alıĢkanlıklarını ortaya 

çıkarmaya yönelik 16 soruya yer verilmiĢtir. Kahvaltıda hangi besinleri ne sıklıkla 

tükettikleri, öğrencilerin günlük besin tüketimlerini saptamak amacıyla 24 saati 

hatırlatma yöntemi kullanılarak hazırlanan günlük besin tüketim tablosu 

bulunmaktadır. Öğrencilere hafta sonunu temsilen pazar sabahı kahvaltıda 

tükettikleri besinler ve pazartesi sabahı kahvaltıda tükettikleri besinler miktarları 

sorularak öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġki günlük kahvaltıdaki besin tüketimleri enerji 

ve besin öğeleri değerleri BeBĠS programı kullanılarak hesaplanmıĢtır. Kahvaltının 

günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmesine katkısı günlük gereksinmenin dörtte 

biri olarak kabul edilmiĢtir. Adölesanların alması gereken değerlerle 

karĢılaĢtırılmıĢlardır. Bu bölümdeki sorular “Genel Kahvaltı Yapma AlıĢkanlıkları” 

baĢlığıyla sorulmuĢtur. 

  
 Veri toplama amacıyla hazırlanan anketin uygulanabilmesi için gerekli 

yerlerden resmi izin alınmıĢtır. Ġlgili okul müdürleriyle ön görüĢmeler yapılarak 
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okullarında anket uygulamak için uygun zaman belirlenmiĢtir. Anketler, öğrencilere 

belirlenen gün ve saatte araĢtırmacı tarafından, sınıflarında uygulanmıĢtır.  

  
Anketin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüĢleri alınırken, 

son Ģekli verilmeden önce 25 öğrenci üzerinde ön uygulaması yapılmıĢ ve 

uygulamada karĢılaĢılabilecek aksaklıklar belirlenmiĢtir. ĠĢlemeyen ya da 

araĢtırılmak istenen davranıĢı açıklamayan sorular düzeltilmiĢtir.  

 
2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 
 

Ölçme araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesinde; Pentium IV iĢlemcili, 

IBM uyumlu bir bilgisayardan yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın genel amacı 

çerçevesinde cevapları aranan alt amaçlara yönelik olarak toplanan veriler, önce 

veri kodlama formlarına iĢlenmiĢtir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler 

üzerinde gerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for 

The Social Sciences) 13,0 paket programından yararlanılmıĢtır.  

  
Anılan paket programdan yararlanarak; 

 
1. Öğrencilerin kiĢisel ve ailevi bilgilerinin belirlenmesinde frekans (f), yüzde 

(%), kullanılmıĢtır.  

 2. Öğrencilerin kahvaltı yapma alıĢkanlıklarının; sosyo-ekonomik düzey 

açısından fark olup olmadığının belirlenmesinde, değiĢkenin özelliğine bağlı olarak; 

ki-kare, aritmetik ortalama ( ), standart sapma (ss) ve varyans analizi 

kullanılmıĢtır. Farklılıkların test edilmesi için 0.05 anlamlılık düzeyi alınmıĢtır. 
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III. BÖLÜM  

3. BULGULAR VE YORUM 

 
         Bu bölümde araĢtırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar 

yer almaktadır. AraĢtırmada elde edilen bulgular ve yorumlar, araĢtırmanın alt 

problemleri doğrultusunda aĢağıda verilmiĢtir. Okuyucuya kolaylık sağlaması ve 

bütünlük oluĢturması amacıyla öğrencilerin kiĢisel bilgileri, kahvaltı yapma 

alıĢkanlıkları, iliĢkili değiĢkenler açısından ayrı gruplanmıĢ ve yorumlanmıĢtır.  

 
3.1. Öğrencilerin KiĢisel Bilgileri 

 
         AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin kiĢisel bilgileri, 24 farklı 

değiĢken açısından incelenmiĢ ve ayrı ayrı tablolaĢtırılarak, yorumlanmıĢtır.  

 
3.1.1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci ilk olarak cinsiyet değiĢkeni 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.1’de kız ve erkeklerin oranlarına iliĢkin frekans 

(f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.1'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.1.  

Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Cinsiyet f % 

Kız 277 49.4 

Erkek 284 50.6 

Toplam 561 100.0 

 

 Tablo 3.1.1'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %49,4'ü kız, 

%50,6’sı ise erkektir. Öğrencilerin yarısının kız, yarısının da erkek olduğu 

gözlenmektedir. Cinsiyet değiĢkeni açısından, araĢtırmaya katılan öğrenci 

oranlarının bir birine yakın olduğu söylenebilir. Öğrenci seçilirken cinsiyet değiĢkeni 

açısından özel bir seçime tabi tutulmamıĢlardır. Bu yüzden öğrencilerin cinsiyet 

dağılımı tesadüfi bir dağılımı yansıtmaktadır.   
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ġekil 3.1.1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre 

Dağılımı

Erkek

49,4%

Kız

50,6%

 

3.1.2. Öğrencilerin YaĢlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

 AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci ikinci olarak yaĢ değiĢkeni 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.2’de öğrencilerin yaĢ oranlarına iliĢkin frekans 

(f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.2'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.2.  

Öğrencilerin YaĢ Dağılımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

YaĢ f % 

12  168 29.9 

13  195 34.8 

14  143 25.5 

15  55 9.8 

Toplam 561 100.0 

 
         Tablo 3.1.2'nin incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin %34,8’i 13 yaĢ, %29,9'u 12 yaĢ, %25,5’i 14 yaĢ ve %9,8’i ise 15 yaĢ 

grubunda yer almaktadır. 15 yaĢ grubunda yer alan öğrencilerin oranlarının diğer 

yaĢ gruplarına göre daha düĢük olduğu söylenebilir. 

  

  

 

 

ġekil 3.1.2. Öğrencilerin YaĢlarına Göre 

Dağılımı

15 yaş

9,8%

14 yaş

25,5%

13 yaş

34,8%

12 yaş

29,9%
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3.1.3. Öğrencilerin Beden Kitle Ġndekslerine (BKĠ) ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci üçüncü olarak beden kitle 

indeksi değiĢkeni açısından incelenmiĢtir. Öğrencilerin kg/(m)2 olarak hesaplanan 

BKĠ oranlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) Tablo 3.1.3’te, dağılıma iliĢkin 

grafik ise ġekil 3.1.3'te verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.3.  
Öğrencilerin BKĠ Dağılımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

BKĠ f % 

Çok Zayıf 15 2.7 

Zayıf 99 17.6 

Normal 385 68.6 

Hafif ġiĢman 39 7.0 

ġiĢman 23 4.1 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.3'te de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %68,6’sı 

normal BKĠ’ye sahiptir. Çok zayıf olan öğrencilerin oranı %2,7 iken ĢiĢman 

öğrencilerin oranının %4,1 olduğu gözlenmektedir. Buna göre araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin normal kiloya sahip olduğu ve çok zayıf ya da ĢiĢman öğrencilerin 

oranının düĢük olduğu söylenebilir. Bununla birlikte öğrencilerin BKĠ dağılımı özel 

bir seçime göre değil tesadüfi seçime yönelik dağılımı yansıtmaktadır.   

 

Yıldız (1992)’ın, Sağlam ve Yürükçü (1996)’nün, KarakaĢ vd. (2002) ve 

Aydın vd. (2004)’in tarafından yapılan araĢtırmalarda genellikle ilköğretim 

öğrencilerinin BKĠ’lerine göre dağılımları gözlenmiĢtir. Bu araĢtırmadaki normal 

bulgusu, yapılan diğer araĢtırma sonuçlarını destekler niteliktedir.  

 

ġekil 3.1.3. Öğrencilerin BKĠ'lerine Göre 

Dağılımı

Şişman

4,1%
H. Şişman

7,0%

Normal

68,6%

Zayıf

17,6%

Çok Zayıf

2,7%



 61 

3.1.4. Öğrencilerin Boylarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci dördüncü olarak boy değiĢkeni 

açısından incelenmiĢtir. Boy ortalamaları 156,2 cm ve en kısa boylu öğrenci 134 

cm boyunda iken, en uzun öğrenci 180 cm boyundadır. Tablo 3.1.4’te Öğrencilerin 

boy oranlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.4'te dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.4.  

Öğrencilerin Boy Dağılımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Boy f % 

131- 140 cm 19 3.4 

141- 150 cm 129 23.0 

151- 160 cm 218 38.8 

161- 170 cm 163 29.1 

171 cm ve yukarısı 32 5.7 

Toplam 561 100.0 

 
 

Tablo 3.1.4'te de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan Öğrencilerin %38,8’i   

151-160 cm, %29.1'i 161-170 cm’dir. 171 cm ve daha yukarı olan öğrencilerin oranı 

yalnızca %5,7 iken 140 cm ve daha kısa olan öğrencilerin oranı ise yalnızca 

%3,4’tür. Öğrencilerin boy uzunluklarının 141 cm ile 170 cm arasında yer aldığı 

anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin boy dağılımı özel seçime göre değil, 

tesadüfi seçime yönelik bir dağılımı yansıtmaktadır.  

 

 
 
 
 
 

ġekil 3.1.4. Öğrencilerin Boylarına Göre 

Dağılımı

161-170 cm

29,1%

171 cm ve 

yukarısı

5,7%

151-160 cm

38,9%

141-150 cm

23,0%

131-140 cm

3,4%
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3.1.5. Öğrencilerin Kilolarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci beĢinci olarak kilo değiĢkeni 

açısından incelenmiĢtir. Kilo ortalamaları 47,2 kg’dır ve en zayıf öğrenci 26 kg 

iken, en ĢiĢman 85 kg’dır. Tablo 3.1.5’te Öğrencilerin kilo oranlarına iliĢkin frekans 

(f) ve yüzdeler (% ) ile ġekil 3.1.5'te dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.5.  

Öğrencilerin Kilo Dağılımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Kilo f %  

35 kg ve daha az 66 11.8 

36- 45 kg 199 35.5 

46- 55 kg 184 32.7 

56- 65 kg 80 14.3 

65 kg ve daha fazla 32 5.7 

Toplam 561 100.0 

 
 Tablo 3.1.5'te de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin % 35,5’i    

36-45 kg, %32,7'si 46-55 kg’dır. 65 kg ve daha yukarı olan öğrencilerin oranı 

yalnızca %5,7’dir. Öğrencilerin kilolarının genellikle 36 kg ile 55 kg arasında yer 

aldığı anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin kilo dağılımı özel seçime göre 

değil, tesadüfi seçime yönelik bir dağılımı yansıtmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1.5. Öğrencilerin Kilolarına Göre 

Dağılımı

56-65 kg

14,3%

65 kg ve daha 

fazla

5,7%

46-55 kg

32,8%

36-45 kg

35,5%

35 kg ve daha 

az

11,8%
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3.1.6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci altıncı olarak sosyo-ekonomik 

durumları açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.6’da sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.6'da dağılıma iliĢkin grafik 

verilmektedir.                            

        Tablo 3.1.6.  
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

SED f % 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

190 
184 
187 

33.9 
32.8 
33.3 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.6'nın incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin %33,9’u düĢük, %32,8’i orta ve %33,3’ü yüksek sosyo-ekonomik gelir 

düzeyine sahiptir. Öğrencilerin SED dağılımlarının bir birine yakın olduğu ve 

oranının 1/3 olduğu anlaĢılmaktadır. SED değiĢkeni açısından öğrenciler küme 

tabakalama yöntemi kullanılarak üç farklı gelir düzeyine sahip merkez ilçelerden 

seçilmiĢtir. Bu nedenle SED dağılımları benzerlik göstermektedir. 

 

3.1.7. Öğrencilerin Ailelerindeki Birey Sayılarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenciler ailelerindeki birey sayıları 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.7’de Öğrencilerin ailelerinde bulunan birey 

sayılarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) Ģekil 3.1.7'de dağılıma iliĢkin grafik 

verilmektedir. 

 

ġekil 3.1.6. Öğrencilerin SED Durumlarına Göre 

Dağılımı

Yüksek

33,3%

Orta

32,8%

Düşük

33,9%
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Tablo 3.1.7.  
Öğrencilerin Ailelerindeki Birey Sayılarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Ailedeki Birey Sayısı f % 

3 ve daha az 
4 - 6 arası 

7 ve daha fazla 

31 
440 
90 

5.5 
78.4 
16.1 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.7.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %78,4’ünün 

ailesi 4-6 bireyden oluĢmaktadır. AĢırı kalabalık aile sayısının oranının düĢük 

olduğu söylenebilir.  

 
AktaĢ (2001), Konya’da adölesanlar üzerinde yaptığı araĢtırmasında, ailedeki 

birey sayısının %14,7’sinin 3 kiĢiden, %80,1’inin 4-6 arası ve %5,2’sinin yedi ve 

daha çok bireyden oluĢtuğunu bildirmiĢlerdir.  

 
3.1.8. Öğrencilerin Ailede Kaçıncı Çocuk Olduklarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde, öğrencinin ailenin kaçıncı çocuğu 

olduğu incelenmiĢtir. Tablo 3.1.8’de öğrencilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna 

iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.8.'de dağılıma iliĢkin grafik 

verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.8. 

Öğrencilerin Ailedeki Kaçıncı Çocuk Olduğuna ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Kaçıncı Çocuk f % 

Birinci 
Ġkinci 

Üçüncü ve daha fazla 

213 
162 
186 

38.0 
28.9 
33.1 

Toplam 561 100.0 

ġekil 3.1.7. Öğrencilerin Ailelerindeki Birey 
S a y ı l a r ı n a  G ö r e  D a ğ ı l ı m ı

7 ve daha 

fazla

16,1%

4-6 kişi
7 8 , 4 %

3 ve daha az

5,5%
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Tablo 3.1.8'de öğrencilerin %38,0’ının ilk çocuk olduğu, %28,9’unun ikinci 

çocuk, %33,2’sinin de üçüncü ve daha yukarı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

ailenin üçüncü ve daha yukarı çocuğu konumunda bulunan öğrencilerin oranın 1/3 

olduğu ve bu oranın ise yüksek olduğu söylenebilir.  

 

  

3.1.9. Öğrenci Babalarının YaĢlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde baba yaĢı değiĢkeni açısından öğrenciler 

incelenmiĢtir. Tablo 3.1.9’da öğrencilerin babalarının yaĢlarına iliĢkin frekans (f) ve 

yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.9'da dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.9. 

Öğrenci Babalarının YaĢlarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Baba YaĢı f % 

35 yaĢ ve daha küçük 35 6.2 

36 - 40 yaĢ 248 44.3 

41 - 45 yaĢ 187 33.3 

46 yaĢ ve yukarı 91 16.2 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.9'da da görüldüğü gibi öğrencilerin %44,3’ü 36–40 yaĢları arasında, 

%33,3’ü ise 41–45 yaĢları arasındadır. Öğrencilerin babalarının yaĢlarının 

genellikle 45 yaĢın altında olduğu söylenebilir.  

ġekil 3.1.8. Öğrencilerin Ailedeki Kaçıncı Çocuk 

Olduğuna Göre Dağılımı

Üçüncü ve 

daha yukarı

33,1%

Ġkinci

28,9%

Birinci

38,0%
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3.1.10. Öğrenci Babalarının Mesleklerine ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin babaları, meslekleri 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.10.’da Öğrencilerin babalarının mesleklerine 

iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.10.'da dağılıma iliĢkin grafik 

verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.10. 

Öğrenci Babalarının Mesleklerine ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler 

Baba Mesleği f % 

ĠĢsiz 27 4.8 

Serbest meslek 217 38.7 

Memur 105 18.7 

ĠĢçi 212 37.8 

Toplam 561 100.0 

 
Tablo 3.1.10. incelendiğinde, öğrencilerin babalarının %38,7’sinin serbest 

meslek, %37,8’inin ise iĢçi olduğu gözlenmektedir. Babası çalıĢmayan öğrenci 

oranının ise yalnızca %4,8 olduğu anlaĢılmaktadır. Babalarının genellikle bir 

meslek sahibi oldukları söylenebilir.  

ġekil 3.1.9. Öğrenci Babalarının YaĢlarına Göre 

Dağılımı

46 YaĢ ve 

yukarı

16,2%

41-45 YaĢ

33,3%

36-40 YaĢ

44,3%

35 YaĢ ve 

daha küçük

6,2%
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3.1.11. Öğrenci Babalarının Öğrenim Durumlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin babaları, öğrenim durumları 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.11.’de Öğrencilerin babalarının öğrenim 

durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.11.'de dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.1.11.  
Öğrenci Babalarının Öğrenim Durumlarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Baba Öğrenim Durumu f % 

Okur yazar değil 
Okur yazar 
Ġlköğretim 

Lise ve dengi 
Üniversite ve üzeri 

15 
43 
311 
103 
89 

2.7 
7.7 
55.3 
18.4 
15.9 

Toplam 561 100.0 

  
 
Tablo 3.1.11.'de araĢtırmaya katılan öğrencilerin babalarının %55,3’ünün 

ilköğretim mezunu olduğu gözlenmektedir. Okur-yazar olmayanların oranı %2,7 

iken, üniversite ve daha yukarı öğrenim düzeyine sahip babaların oranı %15,9’dur. 

Babaların yalnızca 1/3’inin lise ve daha yukarı bir öğrenim durumuna sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

 

ġekil 3.1.10. Öğrenci Babalarının 

Mesleklerine Göre Dağılımı

ĠĢsiz

4,8%
Serbest m.

38,7%

Memur

18,7%

ĠĢçi

37,8%
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3.1.12. Öğrenci Annelerinin YaĢlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde anne yaĢı değiĢkeni açısından öğrenciler 

incelenmiĢtir. Tablo 3.1.12.’de öğrenci annelerinin yaĢlarına iliĢkin frekans (f) ve 

yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.12.'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.12. 

Öğrencilerin Annelerinin YaĢlarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Anne YaĢı f % 

35 YaĢ ve daha küçük 180 32.1 

36- 40 yaĢ 236 42.0 

41-45 yaĢ 116 20.7 

46 yaĢ ve yukarı 29 5.2 

Toplam 561 100.0 

 
 
Tablo 3.1.12.'de de görüldüğü gibi öğrencilerin annelerinin %42,0’ı 36–40 

yaĢları arasında yer alırken, %32,1’i 35 ya da daha küçük yaĢlar arasındadır. 

Öğrencilerin annelerinin yaĢlarının genellikle 40 yaĢın altında olduğu söylenebilir.  

 

ġekil 3.1.11. Öğrenci Babalarının Öğrenim 

Durumuna Göre Dağılımı

Lise ve dengi

18,4%

Üniversite ve 

üzeri

15,9%

Ġlköğretim

55,3%

Okur yazar

7,7%

Okur yazar 

değil

2,7%

ġekil 3.1.12. Öğrenci Annelerinin YaĢlarına 

Göre Dağılımı

46 yaĢ ve 

yukarı

5,2%

41-45 yaĢ

20,7%

36-40 yaĢ

42,0%

35 ve altı

32,1%
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3.1.13. Öğrenci Annelerinin Mesleklerine ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenci anneleri, meslekleri açısından 

incelenmiĢtir. Tablo 3.1.13’te öğrenci annelerinin mesleklerine iliĢkin frekans (f) ve 

yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.13'te dağılıma ĠliĢkin grafik verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.1.13. 
Öğrenci Annelerinin Mesleklerine ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Anne Mesleği f % 

ĠĢsiz 513 91.4 

Serbest meslek 11 2.0 

Memur 28 5.0 

ĠĢçi 9 1.6 

Toplam 561 100.0 

 

 

Tablo 3.1.13. incelendiğinde, öğrenci annelerinin %5,0’ının memur olduğu, 

%2,0’ının serbest meslek, %1,6’sının da iĢçi olduğu gözlenmektedir. Annesi 

çalıĢmayan öğrenci oranının ise %91,4 olduğu anlaĢılmaktadır. Annelerinin 

genellikle bir meslek sahibi olmadıkları söylenebilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 3.1.13. Öğrenci Annelerinin 

Mesleklerine Göre Dağılımı

ĠĢsiz

4,8%
Serbest m.

38,7%

Memur

18,7%

ĠĢçi

37,8%
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3.1.14. Öğrenci Annelerinin Öğrenim Durumlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin anneleri, öğrenim durumları 

açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.14.’de öğrencilerin annelerinin öğrenim 

durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.14.'de dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 

 
Tablo 3.1.14.  

Öğrenci Annelerinin Öğrenim Durumlarına ĠliĢkin 
 Ġstatistiki Bilgiler  

Anne Öğrenim Durumu f % 

Okur yazar değil 
Okur yazar 
Ġlköğretim 

Lise ve dengi 
Üniversite ve üzeri 

55 
46 
375 
68 
17 

9,8 
8,2 
66,8 
12,1 
3,0 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.14.'te araĢtırmaya katılan öğrenci annelerinin %66,8’inin ilköğretim 

mezunu olduğu gözlenmektedir. Okur-yazar olmayanların oranı %9,8 iken, 

üniversite ve daha yukarı öğrenim düzeyine sahip annelerinin oranı %3,0’dır. 

Annelerin yalnızca 1/6’inin lise ve daha yukarı bir öğrenim durumuna sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

 

 

 
 
 

ġekil 3.1.14. Öğrenci Annelerinin  Öğrenim 

Durumlarına  Göre Dağılımı

Lise ve dengi

18,4%

Üniversite ve 

üzeri

15,9%

Ġlköğretim

55,3%

Okur yazar

7,7%

Okur yazar 

değil değil

2,7%
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3.1.15. Öğrencilerin Ailelerinin Gelirlerine ĠliĢkin Bilgiler 
 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin ailelerinin gelirlerine iliĢkin 

bilgiler incelenmiĢtir. Tablo 3.1.15.’de öğrencilerin ailelerinin gelir durumuna iliĢkin 

frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.15.'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.15.  

Öğrenci Ailelerinin Gelirlerine ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Ailelerin Gelir Durumu f % 

 
300 YTL ve daha az 

301–600 YTL 
601–900 YTL 
901–1200 YTL 

1201 YTL ve daha fazla 

 
52 
206 
104 
100 
99 

 
9.3 
36.8 
18.5 
17.8 
17.6 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.15.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin 

büyük çoğunluğunu meydana getiren %36,8’inin gelir durumu 301–600 YTL 

arasındadır. Ailelerin %9,3’ünün gelir dağılımı ise 300 YTL ve daha azdır. Ailelerin 

gelir durumunun düĢük olduğu söylenebilir. Gelir seviyesi yüksek ailelerin yani, 

1201 YTL ve daha fazla gelire sahip ailelerin oranı yalnızca %17,6’dır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 3.1.15. Öğrenci Ailelerinin Gelir 

Durumlarına  Göre Dağılımı

901-1200 

YTL

17,8%

1201 YTL ve 

daha fazla

17,6%

601-900 YTL

18,5%

301-600 YTL

36,8%

300 YTL ve 

daha az

9,3%
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3.1.16. Öğrencilerin Beslenmeye Bağlı Sağlık Sorunlarına ĠliĢkin Bilgiler 
 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrenciler, yaĢadıkları, beslenmeye bağlı 

sağlık sorunları açısından incelenmiĢtir. Tablo 3.1.16’da Öğrencilerin sağlık 

sorunlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.16'da dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.16.  

Öğrencilerin Beslenmeye Bağlı Sağlık Sorunlarına ĠliĢkin 
 Ġstatistiki Bilgiler  

Sağlık Sorunu f % 

Evet 190 33.8 

Hayır 371 66.2 

Toplam 561 100.0 

 
 
Tablo 3.1.16.'da de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin                 

%66,2’sinin sağlık sorunu yokken, %33,8’inde farklı sağlık sorunları gözlenmiĢtir. 

Öğrencilerin 1/3’inin sağlık sorunu varken 2/3’ünün sağlık sorunu bulunmadığı 

söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1.16. Öğrencilerin Beslenmeye Bağlı 

Sağlık Sorunlarına Göre Dağılımı

Hayır

66,2%

Evet

33,8%
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3.1.17. Öğrencilerde Gözlenen Sağlık Sorunlarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin sağlık sorunları açısından 

incelenmiĢtir. Tablo 3.1.17.’de Öğrencilerin sağlık sorunları durumlarına iliĢkin 

frekans (f) ve yüzdeler (%) ile ġekil 3.1.17.'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

  
Tablo 3.1.17. 

Öğrencilerin YaĢadıkları Sağlık Sorunlarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
Tablo 3.1.17'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin                      

%42,6’sında göz rahatsızlığı, %21,1’inde diĢ problemi, %15,8’nin de ise kansızlık 

Ģikayetleri gözlenmektedir. Düzenli kahvaltı alıĢkanlığı yapmayan öğrencilerde en 

fazla göz rahatsızlığı gözlendiği anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin göz 

rahatsızlığı ve kahvaltı alıĢkanlıkları arasında anlamlı bulgular ortaya koyan 

çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu nedenle öğrencilerin göz rahatsızlığının genel 

sağlık problemleriyle iliĢkili olduğu düĢünülmektedir.  

 

Sağlık Sorunları f % 

ġeker Hastalığı 
Böbrek Rahatsızlığı 

Göz Rahatsızlığı 
Kalp Damar Rah. 

DiĢ Problemi 
Kansızlık 

Romatizma 

7 
7 

81 
13 
40 
30 
12 

3.7 
3.7 
42.6 
6.8 
21.1 
15.8 
6.3 

Toplam 190 100.0 

ġekil 3.1.17. Öğrencilerin Sağlık 

Sorunlarının Dağılımı

Kalp Damar 

Rah.

6,8%

Romatizma

6,3%

Kansızlık

15,8%

DiĢ Problemi

21,1%

Göz 

Rahatsızlığı

42,6%

Böbrek 

Rahatsızlığı

3,7%

ġeker 

Hastalığı

3,7%
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3.1.18. Öğrencilerin Sağlık Sorunları Nedeniyle Diyet Uygulama Durumlarına 

ĠliĢkin Bilgiler 

 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin sağlık sorunları nedeniyle 

diyet uygulama durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.18.’de öğrencilerin sağlık 

sorunları nedeniyle diyet uygulama durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) 

ile Ģekil 3.1.18.'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.18.  
Öğrencilerin Sağlık Sorunları Nedeniyle Diyet Uygulama  

Durumlarına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Diyet Uygulama f % 

Evet 31 5.5 

Hayır 530 94.5 

Toplam 561 100.0 

 
 

Tablo 3.1.18.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %94,5’i 

sağlık sorunundan dolayı herhangi bir diyet uygulamazken, %5,5’inin herhangi bir 

sağlık sorunundan dolayı diyet uyguladığı gözlenmektedir. Tamamına yakınının 

sağlık sorunuyla diyet arasında iliĢki kurmadıkları ve bu yüzden de diyet 

uygulamadıkları söylenebilir.  

 

 

 
 

 

 

ġekil 3.1.18. Öğrencilerin Sağlık Sorunları 

Nedeniyle Diyet Uygulama Durumlarının

 Dağılımı

Hayır

94,5%

Evet

5,5%
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3.1.19. Sağlık Personeli Önerisi Doğrultusunda Diyet Uygulayan Öğrencilere 

ĠliĢkin Bilgiler  

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde sağlık personeli önerisi doğrultusunda 

diyet uygulayan öğrencilerin durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.19.’da sağlık 

personeli önerisi doğrultusunda diyet uygulayan öğrencilerin durumlarına iliĢkin 

frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.19.'da dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.19.  

Sağlık Personeli Önerisi Doğrultusunda Diyet Uygulayan Öğrencilere ĠliĢkin 
Ġstatistiki Bilgiler  

Sağlık Personeli f % 

Evet 11 35.5 

Hayır 20 64.5 

Toplam 31 100.0 

 

Tablo 3.1.19'da da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan ve diyet uyguladığını 

ifade eden öğrencilerin %64,5’i uyguladıkları diyetleri sağlık personeline 

danıĢmazken, %35,5’i ise uyguladıkları diyeti bir sağlık personeline danıĢarak 

uyguladıklarını belirtmektedirler. Öğrencilerin çoğunluğu sağlık sorunu nedeniyle 

hem diyet uygulamamakta hem de uygulayan çok az bir kısmının da çoğunluğu 

sağlık personeline diyet konusunda danıĢmadıkları anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1.19. Sağlık Personeli  Önerisi 

Doğrultusunda Diyet Uygulayan Öğrencilerin 

Dağılımı

Hayır

64,5%
Evet

35,5%
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3.1.20. Öğrencilerin Ek Vitamin, Mineral Kullanma Durumlarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin ek vitamin mineral kullanma 

durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.20’de öğrencilerin ek vitamin mineral kullanma 

durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.20'de dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.20.  

Öğrencilerin Ek Vitamin Mineral Kullanımına ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  
Ek Vitamin Mineral 

Kullanma 
f % 

Evet 163 29.1 

Hayır 398 70.9 

Toplam 561 100.0 

 
 

Tablo 3.1.20.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %29,1’i ek 

vitamin ve mineral kullanırken, %70,9’u ek olarak vitamin ve mineral desteğini 

kullanmamaktadırlar. Ek vitamin ve mineral kullanan ve kullanmayan öğrencilerin 

bilinçli bir Ģekilde vitamin ve mineralleri kullanmadıkları düĢünülmektedir. Bu 

durum, öğrencilerin beslenme bilgisi, sosyo-ekonomik düzeyi ve diğer çevresel 

faktörlerden kaynaklanabilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 3.1.20. Öğrencilerin Ek Vitamin-Mineral 

Kullanma  Dağılımı

Hayır

70,9%

Evet

29,1%
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3.1.21. Öğrencilerin Ek Vitamin Mineral Kullanma Sıklığına ĠliĢkin Bilgiler 
 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin ek vitamin mineral kullanma 

sıklığı durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.21.’de Öğrencilerin ek vitamin mineral 

kullanma sıklığına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.21.'de dağılıma 

iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.1.21.  
Öğrencilerin Ek Vitamin, Mineral Kullanma Sıklığına  

ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  
Ek Vitamin  Mineral 

Kullanma Sıklığı 
f % 

Her gün 
Gün AĢırı 

Haftada 1 Kez 
Seyrek 

31 
7 

28 
97 

19.0 
4.3 

17.2 
59.5 

Toplam 163 100.0 

 

Tablo 3.1.21.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan, vitamin ve mineral 

kullanan öğrencilerin %59,5’i seyrek, %19’u her gün, %17,2’si haftada 1 kez ve 

%4,3’ü günaĢırı ek olarak vitamin ve mineral desteğini kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğrencilerin vitamin ve mineralleri seyrek kullanmaları, bilinçsiz kullanımın bir 

göstergesi olduğu düĢünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1.21. Öğrencilerin Vitamin-Mineral 

Kullanma Sıklığı Dağılımı

Seyrek

59,5%

Haftada 1 

Kez

17,2%

GünaĢırı

4,3%

Hergün

19,0%
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3.1.22. Öğrencilerin Ek Vitamin, Mineral Alımının Sağlık Personeli Tarafından 

Önerilme Durumlarına ĠliĢkin Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin ek vitamin mineral alımının 

sağlık personeli tarafından önerilme durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.22.’de 

öğrencilerin ek vitamin, mineral alımının sağlık personeli tarafından önerilme 

durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.22.'de dağılıma iliĢkin 

grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.22.  

Ek Vitamin-Mineral Alımının Sağlık Personeli Tarafından Önerilme 
 Durumuna ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Sağlık Personeli f % 

Evet 77 47.2 

Hayır 86 52.8 

Toplam 163 100.0 

 
 

Tablo 3.1.22.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerden ek 

vitamin mineral kullananların içinden %52,8’i ek vitamin mineral alımlarını sağlık 

personeline danıĢmazken, %47,2’sinin kullanmıĢ oldukları ek vitamin ve mineral 

tabletlerini bir sağlık personelinin gözetiminde kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Bununla birlikte tüm öğrenciler açısından değerlendirildiğinde, sağlık personelinin 

önerisi doğrultusunda ve bilinçli bir Ģekilde vitamin-mineral kullananların oranının 

düĢük olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

ġekil 3.1.22. Ek Vitamin-Mineral Alımının 

Sağlık Personeli Tarafından Önerilme 

Durumunun Dağılımı

Hayır

52,8%

Evet

47,2%
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3.1.23. Öğrencilerin Zayıflamak Ġçin Diyet Uygulama Durumlarına ĠliĢkin 

Bilgiler 

 
AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin zayıflamak için diyet 

uygulama durumları incelenmiĢtir. Tablo 3.1.23.’de Öğrencilerin zayıflamak için 

diyet uygulama durumlarına iliĢkin frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.23.’de 

dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 
Tablo 3.1.23.  

Öğrencilerin Zayıflamak Ġçin Diyet Uygulama Durumuna  
ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

Diyet Uygulama f % 

Evet 71 12.7 

Hayır 490 87.3 

Toplam 561 100.0 

 

Tablo 3.1.23.'de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin %87,3’ü 

zayıflamak için herhangi bir diyet uygulamazken, %12,7’sinin zayıflamak için 

herhangi bir diyet uyguladığı görülmektedir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 

incelenen BKĠ’leri de dikkate alınarak değerlendirildiğinde genellikle BKĠ değerleri 

yüksek olan öğrencilerin tutarlı bir Ģekilde zayıflamak için diyet yaptığı söylenebilir.  

 

 

 

3.1.24. Öğrencilerin Uyguladıkları Diyet Durumlarına ĠliĢkin Bilgiler 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde öğrencilerin uyguladıkları diyet durumları 

incelenmiĢtir. Tablo 3.1.24.’de öğrencilerin uyguladıkları diyet durumlarına iliĢkin 

frekans (f) ve yüzdeler (%) ile Ģekil 3.1.24.'de dağılıma iliĢkin grafik verilmektedir. 

 

ġekil 3.1.23. Öğrencilerin Zayıflamak Ġçin 

Diyet Uygulama Durumları Dağılımı

Hayır

87,3%

Evet

12,7%



 80 

Tablo 3.1.24.  
Öğrencilerin Uyguladıkları Diyetlere ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler  

 
Besinler 

 
Diyet Uygulama 

 
f 

 
% 

 

Y
a
ğ

 

 
Azalttım 

Hiç tüketmiyorum 
DeğiĢmedi 

 
39 
11 
21 

 
54.9 
15.5 
29.6 

Toplam 71 100.0 
ġ

e
k

e
r 

V
e
 

ġ
e
k

e
rl

i 

G
ıd

a
la

r 
 

Azalttım 
Hiç tüketmiyorum 

DeğiĢmedi 

 
49 
4 

18 

 
69.0 
5.6 
25.4 

Toplam 71 100.0 

 

E
k
m

e
k

 

 
Azalttım 

Hiç tüketmiyorum 
DeğiĢmedi 

 
51 
7 

13 

 
71.8 
9.9 
18.3 

Toplam 71 100.0 

  
  
  
  
  

H
a
m

u
r 

ĠĢ
le

ri
 

 
Azalttım 

Hiç tüketmiyorum 
DeğiĢmedi 

 
42 
15 
14 

 
59.2 
21.1 
19.7 

Toplam 71 100.0 

 
Tablo 3.1.24.'de de görüldüğü gibi araĢtırmanın birinci alt probleminde son 

olarak zayıflamak için diyet uygulayan 71 kiĢi %12,7 orana sahip öğrencilerin       

%54,9’u diyetteki yağ miktarını, %69,0’ı Ģeker ve Ģekerli gıdaları, %71,8’i ekmeği 

ve %59’2’si hamur iĢlerini azalttıklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin %15,5’inin yağı, 

%5,6’sının Ģeker ve Ģekerli gıdaları, %9,9’unun ekmeği ve %21’1’inin hamur iĢlerini 

hiç tüketmediklerini  %29,6’sının diyetteki yağ miktarını, %25,4’ünün Ģeker ve 

Ģekerli gıdaları %18,3’ünün ekmeği ve %19’7 sinin hamur iĢi yiyecekleri tüketme 

durumlarının değiĢmediğini ifade etmiĢlerdir. Diyet yapan öğrencilerin yarısından 

fazlasının yağ, Ģeker ve Ģekerli gıdalar, ekmek, hamur iĢleri gibi besinleri 

azalttıkları gözlenmektedir. Öğrencilerin diyet yapma sebepleri zayıflamak olduğu 

ve genellikle bu besinlerin toplum tarafından kilo yapıcı besinler olarak bilinmeleri 

sebebiyle öğrencilerin bu besinleri azalttıkları söylenebilir. Hiç tüketmiyorum 

diyenlerin düĢük olması nedeniyle olumlu bir diyet uygulamasında oldukları 

düĢünülebilir. 
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3.2. ÖĞRENCĠLERĠN KAHVALTI YAPMA ALIġKANLIKLARI 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin kahvaltı yapma alıĢkanlıkları 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Öğrencilerin Kahvaltı yapma alıĢkanlıkları (1) Genel 

kahvaltı alıĢkanlıkları, (2) Okulda atıĢtırdıkları yiyecekler, (3) Sabah kahvaltısı 

yapmadıklarında yaĢadıkları Ģikayetler arasında iliĢki var mıdır? (4) Besin tüketim 

sıklıkları arasında iliĢki var mıdır? (5) Günlük besin öğeleri tüketimi arasında fark 

var mıdır? açısından incelenmiĢ ve karĢılaĢtırmalarda bulunularak, yorumlanmıĢtır.   

 
3.2.1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Öğün Atlama Durumları 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, öğün atlama durumları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 

3.2.1’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğün atlamalarına iliĢkin ki kare (x2) 

dağılımları verilmektedir. 

 
TABLO 3.2.1.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Öğün Atlama Durumları 

ÖĞÜN  
ATLAMA 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Evet 
165 %86.8 136 %73.9 134 %71.7 435 %77.5 

%37.9  %31.3  %30.8  %100.0  

Hayır 
25 %13.2 48 %26.1 53 %28.3 126 %22.5 

%19.8  %38.1  %42.1  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

x2= 14,545     sd= 2   p=0,001 
  
 Tablo 3.2.1'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

561 öğrencinin %77,5’i öğün atlarken, %22,5’i öğün atlamamaktadır. Genellikle 

öğün atlayan öğrencilerin daha fazla olduğu anlaĢılmaktadır. Sosyo-ekonomik 

düzey açısından öğrencilerin öğün atlama durumları incelendiğinde ise, SED’i 

düĢük olan 190 öğrencinin %86,8’i öğün atlarken, SED’i orta olan 184 öğrencinin 

%73,9’u atlamakta, SED’i yüksek olan 187 öğrencinin %71,7’si öğün atlamaktadır. 

SED’i düĢük öğrencilerin daha fazla öğün atladıkları gözlenmektedir. Bu farklılığın 

anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre 

(x2=14,545; p<0,05), düĢük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin anlamlı ölçüde 
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diğerlerine oranla öğün atladıkları anlaĢılmıĢtır. Bu durum diğer faktörlerinde etkisi 

göz ardı edilmeksizin gelir düzeyinin öğün atlama üzerinde belirli bir etkisi olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

  
 Toksöz vd. (1995) yapmıĢ oldukları araĢtırma sonucu bulgularımızla 

paralellik göstermektedir. Ay (2000), çalıĢmasında ise %45,7’sinin öğün atladığını 

%54,3’ünün öğün atlamadığını tespit etmiĢlerdir. Bu bulgu ise 

araĢtırmamızdakinden düĢük değerlere sahiptir.  

 
3.2.2. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Atladıkları Öğünler 

 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, atlanan öğünler açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.2’de 

sosyo-ekonomik düzeylerine göre atlanan öğünlere iliĢkin ki kare (x2) dağılımları 

verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.2.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Atlanan Öğünler   
 

ATLANAN ÖĞÜN 
SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

 
Sabah Kahvaltı 

 

 
67 

 
%40.6 

 
76 

 
%55.9 

 
74 

 
%55.2 

 
217 

 
%49.9 

 
%30.9 

  
%35.0 

  
%34.1 

  
%100.0 

 

 
Sabah Kahvaltı 
Öğle Yemeği 

 
35 

 
%21.2 

 
17 

 
%12.5 

 
10 

 
%7.5 

 
62 

 
%14.3 

 
%56.5 

  
%27.4 

  
%16.1 

  
%100.0 

 

 
Öğle Yemeği 

 
55 

 
%33.3 

 
34 

 
%25.0 

 
40 

 
%29.9 

 
129 

 
%29.7 

 
%42.6 

  
%26.4 

  
%31.0 

  
%100.0 

 

 
AkĢam Yemeği 

 
8 

 
%4.8 

 
9 

 
%6.6 

 
10 

 
%7.5 

 
27 

 
%6.2 

 
%29.6 

  
%33.3 

  
%37.0 

  
%100.0 

 

Toplam 165 %100.0 136 %100.0 134 %100.0 435 %100.0 

x2= 17,445     sd= 6   p=0,008 
  

  Tablo 3.2.2'nin incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

ve öğün atlayan öğrencilerden %49,9’u sabah kahvaltısını, %14,3’ü sabah 

kahvaltısını ve öğle yemeğini bir arada, %29,7’si sadece öğle yemeğini %6,2’si 

akĢam yemeğini atlamaktadır. Sosyo-ekonomik düzey açısından atlanan öğünler 
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incelendiğinde ise, SED’i düĢük olan 165 öğrenciden %40,6’sı sabah kahvaltısını, 

%21,2’si sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini, %33,3’ü sadece öğle yemeğini,          

%4,8’i akĢam yemeğini atlamaktadırlar. SED’i orta olan 136 öğrenciden %55,9’u 

sabah kahvaltısını, %12,5’i sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini, %25,5’i sadece 

öğle yemeğini, %6,6’sı akĢam yemeğini atlamaktadırlar. SED’i yüksek olan 134 

öğrenciden %55,2’si sabah kahvaltısını, %7,5’i sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini, 

%29,9’u sadece öğle yemeğini, %7,5’i akĢam yemeğini atlamaktadırlar. Bu 

farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına 

göre, sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan öğrencilerin öğün atlama durumları 

arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir (x2=17.445; p<0,05). Bu farklılığın daha çok 

sosyo-ekonomik düzeyi düĢük öğrencilerin sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinin her 

ikisini birlikte diğerlerinden daha fazla atlamaları, öte yandan yalnızca sabah 

kahvaltısını ise diğerlerine oranla daha az atlamalarından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi orta ve yüksek olan öğrencilerin, yani 

parası olan öğrencilerin sabah kahvaltısını okulda yapmayı tercih ettikleri 

söylenebilir.  

 
Toksöz vd. (1995), Ahsen ve AktaĢ (1995) ġahinöz vd. (1997), Ay (2000) 

Önay (2002) ve Polat vd. (2003)’nin yaptıkları araĢtırma sonuçlarına göre öğün 

atlama verileri bulgularımızla paralellik göstermektedir. 

  
3.2.3. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Öğün Atlama Sıklıkları 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, öğün atlama sıklıkları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.3’de 

sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğün atlama sıklıklarına iliĢkin ki kare (x2) 

dağılımları verilmektedir. 
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Tablo 3.2.3.  
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine  Göre Öğün Atlama Sıklığı Dağılımı 

 
ÖĞÜN ATLAMA SIKLIĞI 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

 
 

Her gün 

 
62 

 
%37.6 

 
22 

 
%16.2 

 
28 

 
%20.9 

 
112 

 
%25.7 

 
%55.4 

  
%19.6 

  
%25.0 

  
%100.0 

 

 
 

GünaĢırı 

 
12 

 
%7.3 

 
7 

 
%5.1 

 
17 

 
%12.7 

 
36 

 
%8.3 

 
%33.3 

  
%19.4 

  
%47.2 

  
%100.0 

 

 
 

Haftada bir kez 

 
26 

 
%15.8 

 
24 

 
%17.6 

 
17 

 
%12.7 

 
67 

 
%15.4 

 
%38.8 

  
%35.8 

  
%25.4 

  
%100.0 

 

 
 

Seyrek 

 
65 

 
%39.4 

 
83 

 
%61.0 

 
72 

 
%53.7 

 
220 

 
%50.6 

 
%29.5 

  
%37.7 

  
%32.7 

  
%100.0 

 

 
Toplam 

 
165 

 
%100.0 

 
136 

 
%100.0 

 
134 

 
%100.0 

 
435 

 
%100.0 

x2= 28,371     sd= 6  p= 0,000 
  
 Tablo 3.2.3'ün incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

ve öğün atlayan öğrencilerin %25,7’si her gün, %8,3’ü günaĢırı, %15,4’ü haftada 

bir kez, %50,6’sı seyrek bir biçimde öğün atlamaktadırlar. SED’i düĢük olan 165 

öğrenciden %37,6’sı her gün, %7,3’ü günaĢırı, %15,8’i haftada bir kez, %39,4’ü 

seyrek öğün atlamaktadırlar. SED’i orta olan 136 öğrenciden %16,2’si her gün, 

%5,1’i günaĢırı, %17,6’sı haftada bir kez, %61,0’ı seyrek öğün atlamaktadırlar. 

SED’i yüksek olan 134 öğrenciden %20,9’u her gün, %12,7’si günaĢırı, %12,7’si 

haftada bir kez, %53,7’si seyrek öğün atlamaktadırlar. Bu farklılığın anlamlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre sosyo-ekonomik 

düzeyleri farklı olan öğrencilerin öğün atlama sıklıkları arasında anlamlı fark 

gözlenmiĢtir (x2=28,371; p<0,05). Bu farklılığın daha çok sosyo-ekonomik düzeyi 

düĢük öğrencilerden kaynaklandığı söylenebilir. SED’i düĢük olan öğrencilerin 

diğerlerine göre “her gün” daha fazla öğün atladıkları, diğerlerinin ise seyrek olarak 

öğün atladıkları anlaĢılmaktadır. SED düĢük öğrencilerin her gün öğün atlama 

oranlarının diğerlerine göre fazla olması beslenme alıĢkanlıklarının daha düzensiz 

olduğunu göstermektedir. 
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3.2.4. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Sabah Kahvaltısı 
Yapma Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, sabah kahvaltısı yapma durumları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 3.2.4’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre sabah kahvaltısı yapmalarına 

iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.4.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre  
Sabah Kahvaltısı Yapma Dağılımı 

x2= 20,398     sd= 2    p=0,000 
 

Tablo 3.2.4'ün incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

561 öğrencinin %88,4’ü sabah kahvaltısını atlamakta, %11,6’sı kahvaltıyı 

atlamamaktadır. SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %96,3’ü sabah kahvaltısını 

atlamakta, %3,7’si atlamamaktadır. SED’i orta olan 184 öğrenciden %81,5’i sabah 

kahvaltısını atlamakta, %18,5’i atlamamaktadır. SED’i yüksek olan 187 öğrenciden 

%88,4’ü sabah kahvaltısını atlamakta, %11,6’sı atlamamaktadır. Bu farklılığın 

anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre 

sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma oranları 

arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir (x2=20.398; p<0,05), düĢük sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilerin diğerlerine oranla daha fazla kahvaltı yaptıkları söylenebilir. 

SED düĢük öğrencilerin okulda bir Ģeyler atıĢtırmak için yeterli maddi imkanlara 

sahip olamaması nedeniyle evlerinde daha fazla kahvaltı yaptıkları 

düĢünülmektedir. 

 
Tümerdem vd. (1987), araĢtırmalarında, öğrencilerin sabah kahvaltısında 

yeterli ve dengeli beslenme oranlarının, ailenin sosyo-ekonomik-kültürel düzeyi 

SABAH 
KAHVALTISI 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Evet 
183 %96.3  150 %81.5 163 %87.2 496 %88.4 

%36.9   %30.2  %32.9  %100.0  

Hayır 
7 %3.7 34 %18.5 24 %12.8  65 %11.6 

%10.8   %52.3  %36.9   %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 
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yükseldikçe arttığı saptanmıĢtır. Bu araĢtırmada böyle bir bulgu 

desteklenmemektedir. 

 
ġimĢek (1991), Hasipek ve Aytekin (1995),  Siega-Riz vd. (2000), Yılmaz 

(2002),  AktaĢ (2002) ve ġanlıer ile Güler (2005) tarafından yapılan araĢtırmalarda 

genellikle ilköğretim öğrencilerinin kahvaltı atlamadıkları gözlenmiĢtir. Bu 

araĢtırmada elde edilen bulgu, yapılan diğer araĢtırma sonuçlarını destekler 

niteliktedir.  

 
3.2.5. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı Atlama Sıklığı 
Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı atlama sıklığı durumları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 3.2.5’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı atlama sıklıklarına iliĢkin 

ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.5.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı Atlama  
 Sıklığı Dağılımı 

KAHVALTI 
ATLAMA SIKLIĞI 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Her gün 
81 %44.3 88 %58.7 85 %52.1  254 %51.2 

%31.9  %34.6  %33.5  %100.0  

GünaĢırı 
16 %8.7  7 %4.7 10 %6.1  33 %6.7  

%48.5  %21.2  %30.3  %100.0  

Hafta sonları 
30 %16.4 21 %14.0  37 %22.7 88 %17.7  

%34.1  %23.9  %42.0  %100.0  

Seyrek 
56 %30.6  34 %22.7 31 %19.0  121 %24.4  

%46.3  %28.1  %25.6  %100.0  

Toplam 183 %100.0 150 %100.0 163 %100.0 496 %100.0 

x2= 14,172     sd= 6    p=0,280 
 
  Tablo 3.2.5'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

ve kahvaltıyı atlayan öğrencilerin %51,2’si her gün, %6,7’si günaĢırı, %17,7’si 

hafta sonları, %24,4’ü seyrek bir biçimde sabah kahvaltısını atlamaktadırlar. SED’i 

düĢük olan 183 öğrenciden %44,3’ü her gün, %8,7’si günaĢırı, %16,4’ü hafta 
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sonları, %30,6’sı seyrek öğün atlamaktadırlar. SED’i orta olan 150 öğrenciden 

%58,7’si her gün, %4,7’si günaĢırı, %14,0’ı hafta sonları, %22,7’si seyrek öğün 

atlamaktadırlar. SED’i yüksek olan 163 öğrenciden %52,1’i her gün, %6,1’i 

günaĢırı, %22,7’si hafta sonları, %19,0’ı seyrek kahvaltı öğününü atlamaktadırlar. 

Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare 

sonuçlarına göre (x2=14,172; p>0,05), SED’i farklı öğrencilerin kahvaltı atlama 

sıklıklarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. Yani hangi sosyo-ekonomik 

düzeyde olursa olsun öğrencilerin kahvaltı atlama sıklıkları bir birine 

benzemektedir. Tezcan vd. (2002), ġimĢek (1991), yaptıkları araĢtırma 

sonuçlarına göre öğrencilerin kahvaltı öğününü atlama oranları oldukça yüksek 

bulunmuĢtur. Mazıcıoğlu ile Öztürk (2003) ve ġanlıer ile Güler (2005) ise 

çalıĢmalarında öğrencilerin bazen kahvaltı öğününü atladıkları sonucunu elde 

etmiĢlerdir. AraĢtırma bulgularımıza göre de öğrencilerin kahvaltı öğününü atlama 

oranlarını yüksek bulunmuĢtur. 

 

3.2.6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı Yapmama 
Nedenlerinin Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı yapmama nedenleri açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 

3.2.6’da sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı yapmama nedenlerine iliĢkin ki 

kare (x2) dağılımları verilmektedir. 
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                                                     Tablo 3.2.6. 

Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı Yapmama 
Nedenlerinin Dağılımı 

KAHVALTI 
YAPMAMA  

NEDENLERĠ 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Okula geç kalıyorum 
3 %42.9  7 %20.6 6 %26.1 16 %25.0  

%18.8  %43.8   %37.5   %100.0  

Evde kahvaltı 
hazırlanmıyor 

- -  2 %5.9 1 %4.3 3 %4.7  

      -  %66.7  %33.3   %100.0  

ĠĢtahım 
 olmuyor 

3 %42.9 20 %58.8 15 %65.2 38 %59.3  

%7.9  %52.6  %39.5   %100.0  

Zayıflamak Ġçin 
1 %14.3  - - - - 1 %1.6 

%100.0        -  -   %100.0  

Ekonomik durumum 
elveriĢsiz 

- - 1 %2.9 - - 1 %1.6  

-  %100.0  -  %100.0  

Okulda atıĢtırıyorum 
- -  4      4 %11.8 1      1 %4.3 5 %7.8 

-  %80.0  %20  %100.0   

Toplam 7 %100.0 34 %100.0 23 %100.0 64 %100.0 

  
 

Tablo 3.2.6'nın incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerden kahvaltıyı atlayan 64 kiĢiden %25’i okula geç kaldığı için, %4,7’si 

evde kahvaltı hazırlanmadığı için, %59,3’ü iĢtahı olmadığı için, %1,6’sı zayıflamak 

için, %1,6’sı ekonomik durumu elveriĢsiz olduğu için, %7,8’i okulda atıĢtırdığı için 

kahvaltıyı atladıklarını belirtmiĢlerdir. SED’i düĢük olan öğrenciden %42,9’u okula 

geç kaldığı için, %42,9’u iĢtahı olmadığı için ve %14,3’ü zayıflamak için, SED’i orta 

olan öğrenciden %20,6’sı okula geç kaldığı için, %5,9’u evde kahvaltı 

hazırlanmadığı için, %58,8 iĢtahı olmadığı için ve %2,9’u ekonomik durum 

elveriĢsiz ve %11,8’i okulda atıĢtırmaktadır. 

 
ġahinöz vd. (1997), ġenol vd. (1999), Nicklas vd. (2000), AktaĢ (2002) 

Yılmaz (2002), Rakıcıoğlu vd. (2003), Yaman ve Yabancı (2006), ilköğretim ve 

lisans düzeyi öğrencileri üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda kahvaltı yapmamanın en 

önemli nedenini zaman yetersizliği olarak belirlemiĢlerdir. Ancak; araĢtırma 

bulguarımızda en önemli neden olarak iĢtahsızlık belirlenmiĢtir.  
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3.2.7. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine ve Kahvaltının Yapıldığı 
Yere Göre Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik 

düzeylerine iliĢkin dağılımlar, kahvaltının yapıldığı yere göre  karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 3.2.7’de sosyo-ekonomik düzeylerine ve kahvaltının yapıldığı yere iliĢkin ki 

kare (x2) dağılımları verilmektedir.  

 

Tablo 3.2.7. 
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine ve Kahvaltının Yapıldığı 

 Yere Göre Dağılımı  

KAHVALTI YAPMA 
YERĠ 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Evde  
161 %84.7 152 %82.6 142 %75.9 455 %81.1  

%35.4  %33.4  %31.2  %100.0  

Ev dıĢında 
29 %15.3 32 %17.4 45 %24.1 106 %18.9  

%27.4  %30.2  %42.5  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

x2 = 5,167     sd= 2    p=0,075 
 

 Tablo 3.2.7'nin incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

561 öğrencinin %81,1’i evde kahvaltılarını yapmakta iken, %18,9’u ev dıĢında 

kahvaltılarını yapmaktadırlar. SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %84,7’si evde        

%15,3’ü ev dıĢında, SED’i orta olan 184 öğrenciden %82,6’sı evde, %17,4’ü ev 

dıĢında, SED’i düĢük olan 187 öğrenciden %75,9’u evde, %24,1’i ev dıĢında 

kahvaltılarını yapmaktadırlar. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre (x2=14,172; p>0,05), sosyo-ekonomik 

düzeyleri farklı öğrencilerin kahvaltı yaptıkları yerler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Yani hangi sosyo-ekonomik düzeyde bulunursa bulunsan 

öğrencilerin genellikle evde kahvaltı yaptıkları söylenebilir. Bu bulgu Ahsen ve 

AktaĢ (1995) ve Ay (2000)’ın yaptıkları çalıĢmaları da desteklemektedir. 
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3.2.8. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltının Evde Kim 
Tarafından Hazırlandığının Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltının evde kim tarafından hazırlandığına göre 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.8’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltının 

evde kim tarafından hazırlandığının dağılımına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları 

verilmektedir. 

                                            
        Tablo 3.2.8. 

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre 
 Kahvaltının Evde Kim Tarafından Hazırlandığının Dağılımı  

KAHVALTI 
HAZIRLAMA 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Anne 
178 %93.7 176 %95.7 157 %84.0  511 %91.1  

%34.8   %34.4  %30.7  %100.0  

Baba 
5 %2.6  3 %1.6 8 %4.3 16 %2.9  

%31.3   %18.8  %50.0  %100.0  

Bakıcı 
- -  - -  16 %8.6 16 %2.9  

-   -  %100.0  %100.0  

Babaanne 
Anneanne 

7 %3.7 5 %2.7  6 %3.2  18 %3.2 

%38.9   %27.8  %33.3  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

x2= 36,206     sd= 6   p=0,000 
 
 Tablo 3.2.8'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

561 öğrencinin %91,1’inin annesi, %2,9’unun babası, %2,9’unun bakıcısı,         

%3,2’sinin babaanne yada anneannesi tarafından kahvaltıları hazırlanmaktadır. 

SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %93.7’sinin annesi, %2,6’sının babası,            

%3,7’sinin babaanne yada anneannesi tarafından, SED’i orta olan 184 öğrenciden 

%95.7’sinin annesi, %1,6’sının babası, %2,7’sinin babaanne yada anneannesi 

tarafından, SED’i yüksek olan 187 öğrenciden %84.0’ının annesi, %4,3’ünün 

babası, %8,6’sının bakıcısı, %3,2’sinin babaanne yada anneannesi tarafından 

kahvaltıları hazırlanmaktadır. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre (x2=36,206; p<0,05), SED açısından 
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anlamlı fark bulunmuĢtur. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin evlerinde 

bakıcıların kahvaltı hazırlama oranları bu farklılığın kaynağını oluĢturmaktadır. 

 
3.2.9. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı 
Yapmadıklarında Psikolojik Durumları Açısından Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı yapmadıklarında hissettikleri durumlar açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.9’da sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı 

yapmadıklarında hissettiklerine iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir.  

      

Tablo 3.2.9. 
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine  Göre 

Kahvaltı Yapmadıklarında Psikolojik Durumları  Açısından Dağılımı 

KAH. 
YAPILMADIK. 

HĠSSET. 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Ġyi  
Hissediyorum 

31 %16.3  28 %15.2 23 %12.3  82 %14.6  

%37.8  %34.1  %28.0  %100.0  

Kötü  
Hissediyorum 

67 %35.3 69 %37.5 42 %22.5 178 %31.7  

%37.6   %38.8  %23.6  %100.0  

Farketmiyor 
92 %48.4 87 %47.3  122 %65.2 301 %53.7 

%30.6   %28.9  %40.5  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

 x2= 15,891     sd= 4   p=0,003               
  
 Tablo 3.2.9'un incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

561 öğrencinin kahvaltı yapmadıkları zamanlarda %14,6’sı kendilerini iyi 

hissettiklerini, %31,7’si kendilerini kötü hissettiklerini ve %53,7’sinin fark etmediğini 

söylediğini göstermektedir. SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %16,3’ü kendilerini 

iyi hissettiklerini, %35,3’ü kötü hissettiklerini ve %48,4’ünün fark etmediğini, SED’i 

orta olan 184 öğrenciden %15,2’si kendilerini iyi hissettiklerini, %37,5’i kötü 

hissettiklerini ve %47,3’ünün fark etmediğini, SED’i yüksek olan 187 öğrenciden 

%12,3’ü kendilerini iyi hissettiklerini %22,5’i kötü hissettiklerini ve %65,2’sini fark 

etmediğini belirtmiĢlerdir. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre (x2=15.891; p<0,05), yüksek sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilerin çoğunluğu kahvaltı yapmadıklarında psikolojik 

durumlarında bir değiĢiklik meydana gelmediği gözlemlenmiĢtir. Bunun nedeni 
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olarak kahvaltı kavramının yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 

yaĢamları içerisinde önemli bir yer teĢkil etmediği, bu öğrencilerin kahvaltılarını 

simit poğaça, içecek biçiminde atıĢtırma Ģeklinde gün içerisinde yapabildikleri 

Ģeklinde açıklanabilir.  

 
3.2.10. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı 
Yapmadıklarında BaĢarı Durumları Açısından Dağılımı 
 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı yapılmadıklarında baĢarı durumları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.10’da sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı 

yapılmadığında baĢarı durumlarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.10.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine   
Göre Kahvaltı Yapmadıklarında BaĢarı Durumları Açısından Dağılımı 

KAHVALTI 
YAPILMADIĞINDA 

BAġARI 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Evet 
107 %56.3 100 %54.4 77 %41.2 284 %50.6 

%37.7  %35.2  %27.1  %100.0  

Hayır 
68 %35.8 63 %34.2 73 %39.0 204 %36.4 

%33.3  %30.9  %35.8  %100.0  

Farketmiyor 
15 %7.9 21 %11.4 37 %19.8 73 %13.0 

%20.5  %28.8  %50.7  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

 x2= 16,410     sd= 4   p=0,003 
 
 Tablo 3.2.10'un incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerden kahvaltı yapmadıklarında baĢarılıyım diyenler %50,6 baĢarısızım 

diyenler %36,4 ve benim için fark etmez diyenlerin sayısı ise yalnızca %13’tür. 

SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %56,3’ü baĢarılıyım, %35,8’i baĢarısızım ve           

%7,9’unun fark etmiyor dediği görülmektedir. SED’i orta olan 184 öğrenciden         

%54,4’ü baĢarılıyım, %34,2’si baĢarısızım ve %11,4’ünün fark etmiyor dediği 

görülmektedir. SED’i yüksek olan 187 öğrenciden %41,2’si baĢarılıyım, %39,0’ı 

baĢarısızım ve %19,8’inin fark etmiyor dediği görülmektedir. Bu farklılığın anlamlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre                 

(x2=16.410; p<0,05), yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenciler içerisinde 
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kahvaltı yapmadıklarında baĢarı durumlarında bir değiĢiklik meydana gelmediğini 

ifade edenlerin oranı daha yüksektir. Bunun nedenlerinden en önemlisi olarak 

kahvaltı yapmayan yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin açlıklarını 

gidermede farklı ( çikolata, gofret, cips, asitli içecekler vb) tercihler kullandıkları, bu 

yiyecekleri günün diğer öğünlerinde de tükettikleri Ģeklinde açıklanabilir.  

  
3.2.11. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı 
Yaptıklarında Derslere Katılımlarının Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı yapıldığında derse katılım durumları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.11’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı 

yapıldığında derse katılımlarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.11.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine   
Göre Kahvaltı Yaptıklarında Derslere Katılımlarının Dağılımı 

KAHVALTI 
YAPTIKLARINDA 
HĠSSETTĠKLERĠ 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Katılmam 
14 %7.4 6 %3.3 5 %2.7 25 %4.5 

%56.0  %24.0  %20.0  %100.0  

Az 
 Katılırım 

93 %48.9 93 %50.5 96 %51.3  282 %50.3 

%33.0  %33.0  %34.0  %100.0  

Çok  
Katılırım 

83 %43.7 85 %46.2 86 %46.0 254 %45.3 

%32.7  %33.5  %3.9  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

 x2= 5,812     sd= 4   p=0,214 
  
 Tablo 3.2.11'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin kahvaltı yaptıklarında derslere, %4,5’i katılırken, %50,3’ü az             

%45,3’ü ise çok katılmaktadır. SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %7,4’ü katılırken, 

%48,9’u az, %43,7’si çok katılmakta, SED’i orta olan 184 öğrenciden %3,3’ü 

katılırken, %50,5’i az, %46,2’si çok katılmakta, SED’i yüksek olan 187 öğrenciden 

%2,7’si katılırken, %51,3’ü az, %46,0’sı ise çok katılmaktadır. Bu farklılığın anlamlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre (x2= 5.812; 

p>0,05), farklı sosyo-ekonomik düzeylere göre anlamlı fark bulunamamıĢtır. 

UlaĢılan bulgulara göre, ankete katılan öğrencilerin SED farkı olmadan kahvaltı 
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yaptıkları sonucuna bağlı olarak öğrenciler arasında SED faktörünün iĢlerlik 

kazanmadığı, ankette yer alan bu maddenin öğrenciler tarafından net olarak 

anlaĢılamadığı Ģeklinde de yorumlanmaktadır.  

 
3.2.12. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı 
Yapmadıklarında Derslere KarĢı Ġlgi Durumlarının Dağılımı 
 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, kahvaltı yapmadıklarında dersler üzerindeki ilgi durumları 

açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.12’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre 

kahvaltı yapmadıklarında derslere karĢı ilgi durumlarına iliĢkin ki kare (x2) 

dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.12.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine 
Göre Kahvaltı Yapmadıklarında Derslere KarĢı Ġlgi Durumlarının Dağılımı  

KAHVALTI  
DERS ĠLGĠSĠ 

SED 

DüĢük Orta Yüksek Toplam 

Kötü  
19 %10.0 17 %9.2 18 %9.6 54 %9.6 

%35.2  %31.5  %33.3  %100.0  

Orta 
112 %58.9 121 %64.8 115 %61.5 348 %62.0 

%32.2  %34.8  %33.0  %100.0  

iyi 
59 %31.1 46 %25.0 54 %28.9 159 %28.3 

%37.1  %28.9  %34.0  %100.0  

Toplam 190 %100.0 184 %100.0 187 %100.0 561 %100.0 

 x2= 2,005     sd= 4  p=0,735 
 

 Tablo 3.2.1'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin kahvaltı yapmadıklarında derslere ilgileri, %9,6’sının kötü, %62,0’ının 

orta, %28,3’ünün iyidir. SED’i düĢük olan 190 öğrenciden %10,0’ının kötü,              

%58,9’unun orta, %31,1’inin iyi, SED’i orta olan 184 öğrenciden %9,2’sinin kötü, 

%64,8’inin orta, %25,0’ının iyi, SED’i yüksek olan 187 öğrenciden %9,6’sının kötü, 

%61,5’inin orta, %28,9’u iyidir. Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki kare sonuçlarına göre (x2=2.005; p>0,05), farklı sosyo-

ekonomik düzeylere göre anlamlı fark bulunamamıĢtır. Kahvaltı yapılmadığı 

durumlarda SED’e göre baĢarı ve psikolojik yönden istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmasına rağmen, kahvaltı yapılmadığı durumlarda derse karĢı olan 
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ilgide SED’e göre anlamlı fark bulunamamıĢtır. Bunun nedeni olarak “derse karĢı 

ilginin” “baĢarı” kavramına verilen önem kadar öğrencinin okul yaĢamında yer 

almadığı yorumu getirilebilir. 

 
3.3. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Okulda AtıĢtırılan 
Yiyeceklerin Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

göre iliĢkin dağılımlar, okulda atıĢtırılan yiyeceklerin durumları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.2.13’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre okulda 

atıĢtırılan yiyeceklerin durumlarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.3.  

  Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Okulda AtıĢtırılan 
Yiyeceklerin Dağılımı                                

Okulda 
AtıĢtırılan 
Yiyecekler 

SED 
Evet Hayır Toplam Ki Kare 

x
2
 

P Anlam 
f % f % f % 

Çikolata 
gofret 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

48 
40 
67 

25.3 
21.7 
35.8 

142 
144 
120 

74.7 
78.3 
64.2 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 10.012 0.007 * 

ORTALAMA 155 27.6 406 72.4 561 100.0 

Poğaça, 
börek vb. 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

60 
79 
74 

31.6 
42.9 
39.6 

130 
105 
113 

68.4 
57.1 
60.4 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 5.425 0.066 - 

ORTALAMA 213 38.0 348 62.0 561 100.0 

Bisküvi, 
kraker 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

116 
71 
60 

61.1 
38.6 
32.1 

74 
113 
27 

38.9 
61.4 
67.9 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 35.379 0.000 * 

ORTALAMA 247 44.0 314 56.0 561 100.0 

Cips 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

18 
47 
77 

9.5 
25.5 
41.2 

172 
137 
110 

90.5 
74.5 
58.8 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 50.112 0.000 * 

ORTALAMA 142 25.3 419 74.7 561 100.0 

Meyve  
suları 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

67 
59 
68 

35.3 
32.1 
36.4 

123 
125 
119 

64.7 
67.9 
63.6 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 .817 0.665 - 

ORTALAMA 194 34.6 367 65.4 561 100.0 
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Tablo 3.3’ün Devamı 
Okulda 

AtıĢtırılan 
Yiyecekler 

SED Evet Hayır Toplam 
Ki Kare 

x
2
 

P Anlam 

Simit 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

61 
99 
87 

32.1 
53.8 
46.5 

129 
85 
100 

67.9 
46.2 
53.5 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 18.569 0.000 * 

ORTALAMA 247 44.0 314 56.0 561 100.0 

Tost 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

27 
65 
71 

14.2 
35.3 
38.0 

163 
119 
116 

85.8 
64.7 
62.0 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 31.028 0.000 * 

ORTALAMA 163 29.1 398 70.9 561 100.0 

Süt 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

2 
13 
16 

1.1 
7.1 
8.6 

188 
171 
171 

98.9 
92.9 
91.4 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 11.407 0.003 * 

ORTALAMA 31 5.5 530 94.5 561 100.0 

Çay 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

23 
17 
20 

12.1 
9.2 
10.7 

167 
167 
167 

87.9 
90.8 
89.3 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 0.804 0.669 - 

ORTALAMA 60 10.7 501 89.3 561 100.0 

Asitli 
 Ġçecekler 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

18 
21 
69 

9.5 
11.4 
36.9 

172 
163 
118 

90.5 
88.6 
63.1 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 56.419 0.000 * 

ORTALAMA 108 19.3 453 80.7 561 100.0 

       Evden  
Getiriyor 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

41 
48 
42 

21.6 
26.1 
22.5 

149 
136 
145 

78.4 
73.9 
77.5 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 

 
1.186.0 

 
.553 - 

ORTALAMA 131 23.4 430 76.6 561 100.0 

(*) iĢareti farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. P<0.05 
 

Tablo 3,3’ün incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin okulda atıĢtırdıkları yiyecekler daha çok %44,0 ile bisküvi,kraker ve 

simit, daha sonra sırasıyla %38,0 poğaça, börek, %34,6 meyve suları, %29,1 tost, 

%27,6 çikolata gofret, %25,3 cips, %19,3 asitli içecekler, %10,7 çay, %5,5 süttür. 

Ayrıca %23,4’ü de evden getirdikleri yiyecekleri atıĢtırmaktadır. Öğrencilerin 

sosyo-ekonomik düzeylerine göre okulda atıĢtırdıkları yiyecekler incelendiğinde ise 

dağılımlar arasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan Ki Kare Testi sonucuna göre; .sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek öğrencilerin, diğerlerine oranla “çikolata ve gofret” (x2=10,012; p<0.05), 

“cips” (x2=50,112; p<0.05), “tost” (x2=31,028; p<0.05), “süt”  (x2=11,407; p<0.05), 

“asitli içecekler” (x2=56,419; p<0.05), atıĢtırma oranları daha yüksektir. Sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük olan öğrenciler “bisküvi ve krakeri” (x2=35,379; p<0.05), 
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diğerlerine oranla daha fazla atıĢtırmaktadırlar. Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan 

öğrenciler ise simiti (x2=18,569; p<0.05), diğerlerine oranla daha fazla 

atıĢtırmaktadırlar.  SED yüksek olan öğrencilerin maddi imkanları daha iyi olduğu 

için okulda satılan pahalı ve reklamlarda sunulan besinleri daha fazla tükettikleri 

söylenebilir. SED düĢük olan öğrencilerin bisküvi ve krakeri doyurucu olmalar 

sebebiyle tercih ettikleri söylenebilir.  

 

Ersoy (1989), beslenme eğitimi alan ve almayan ilkokul çocuklarının 

yiyecek seçiminde televizyon reklamlarından etkilenme durumunun incelendiği 

araĢtırmasında, televizyonda yayınlanan çikolata, Ģekerleme, meĢrubat, bisküvi 

gibi yiyecek ve içecek reklamlarını beğenerek izlediklerini, canları istediği zaman 

veya ilk fırsatta anne ve babalarına aldırdıkları veya harçlıklarıyla aldıklarını 

göstermektedir. Bu bulgu SED’i yüksek öğrencilerin okulda tükettikleri besinleri 

destekler niteliktedir. 

 
Eser vd. (2000), Polat vd. (2003), Doğan vd. (2003), yaptıkları çalıĢmalar 

neticesinde öğrencilerin okulda en çok atıĢtırdıkları yiyeceklerin sırasıyla simit, 

bisküvi, kurabiye, kola, Ģeker, çikolata-gofret, cips gibi yiyecekler olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  AraĢtırma bulgularımızla paralellik göstermektedir. 
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3.4. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Sabah Kahvaltısı 
Yapılmadığı Günlerde Hissettiği Rahatsızlıkların Dağılımı 
 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, sabah kahvaltısı yapmadığı günlerde hissettikleri rahatsızlık 

durumları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.4’de sosyo-ekonomik düzeylerine 

göre sabah kahvaltısı yapmadığı günlerde hissettikleri rahatsızlıklara iliĢkin ki kare 

(x2) dağılımları verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.  

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltı Yapmadığı Günlerde 
Hissettikleri ġikayetler 

ġikayetler SED 
Evet Hayır Bazen Toplam Ki 

Kare 
x

2
 

P Anlam 
f % f % f % f % 

Yorgunluk 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

88 
58 
57 

46.3 
31.5 
30.5 

47 
53 
65 

24.7 
28.8 
34.8 

55 
73 
65 

28.9 
39.7 
34.8 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 14.556   0.006 * 

ORTALAMA 203 36.2                          165 29.4 193 34.4 561 100.0 

Halsizlik 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

85 
66 
52 

44.7 
35.9 
27.8 

54 
56 
64 

28.4 
30.4 
34.2 

51 
62 
71 

26.8 
33.7 
38.0 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 12.149 0.016 * 

ORTALAMA 203 36.2 174 31.0 184 32.8 561 100.0 

Açlık 
Hissi 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

109 
83 
84 

57.4 
45.1 
44.9 

50 
63 
55 

26.3 
34.2 
29.4 

31 
38 
48 

16.3 
20.7 
25.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 9.844 0.043 * 

ORTALAMA 276 49.2 168 29.9 117 20.9 561 100.0 

Dikkat  
Azalması 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

63 
40 
49 

33.2 
21.7 
26.2 

90 
92 
92 

47.4 
50.0 
49.2 

37 
52 
46 

19.5 
28.3 
24.6 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 7.753 0.101 - 

ORTALAMA 152 27.1 274 48.8 135 24.1 561 100.0 

Göz  
Kararması 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

46 
22 
24 

24.2 
12.0 
12.8 

107 
135 
128 

56.3 
73.4 
68.4 

37 
27 
35 

19.5 
14.7 
18.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 16.522 0.002 * 

ORTALAMA 92 16.4 370 66.0 99 17.6 561 100.0 

BaĢ  
Dönmesi 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

38 
30 
23 

20.0 
16.3 
12.3 

111 
116 
124 

58.4 
63.0 
66.3 

41 
38 
40 

21.6 
20.7 
21.4 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 4.436 0.350 - 

ORTALAMA 91 16.2 351 62.6 119 21.2 561 100.0 

BaĢ Ağrısı 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

72 
47 
37 

37.9 
25.5 
19.8 

70 
87 
96 

36.8 
47.3 
51.3 

48 
50 
54 

25.3 
27.2 
28.9 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 16.754 0.002 * 

ORTALAMA 156 27.8 253 45.1 152 27.1 561 100.0 
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Tablo 3.4’ün Devamı 

ġikayetler SED Evet Hayır Bazen Toplam 
Ki 

Kare 
x

2
 

P Anlam 

Terleme 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

29 
16 
23 

15.3 
8.7 
12.3 

127 
143 
129 

66.8 
77.7 
69.0 

34 
25 
35 

17.9 
13.6 
18.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 6.747 0.150 - 

ORTALAMA 68 12.1 399 71.1 94 16.8 561 100.0 

Çarpıntı 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

15 
6 
7 

7.9 
3.3 
3.7 

144 
154 
151 

75.8 
83.7 
80.7 

31 
24 
29 

16.3 
13.0 
15.5 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 6.366 0.173 - 

ORTALAMA 28 5.0 449 80.0 84 15.0 561 100.0 

Huzursuzluk 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

44 
33 
24 

23.2 
17.9 
12.8 

110 
120 
120 

57.9 
65.2 
64.2 

36 
31 
43 

18.9 
16.8 
23.0 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 8.377 0.079 * 

ORTALAMA 101 18.0 350 62.4 110 19.6 561 100.0 

ÜĢüme 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

33 
25 
15 

17.4 
13.6 
8.0 

121 
122 
135 

63.7 
66.3 
72.7 

36 
37 
37 

18.9 
20.1 
19.8 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 7.525 0.111 - 

ORTALAMA 73 13.0 378 67.4 110 19.6 561 100.0 

Titreme 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

26 
15 
9 

13.7 
8.2 
4.8 

131 
137 
144 

68.9 
74.5 
77.0 

33 
32 
34 

17.4 
17.4 
18.2 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 9.417 0.051 - 

ORTALAMA 50 8.9 412 73.4 99 17.6 561 100.0 

(*) iĢareti farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. P<0.05 
 
Tablo 3.4’ün incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin kahvaltı yapmadıkları günlerde hissettikleri Ģikayetlerin baĢında              

%49,2 ile açlık hissi, daha sonra sırasıyla, %36,2 yorgunluk ve halsizlik, %27,8 

baĢ ağrısı, %27,1 dikkat azalması, %18,0 huzursuzluk, %16,4 göz kararması,   

%16,2 baĢ dönmesi, %13,0 üĢüme %12,1 terleme, %8,9 titreme, %5,0 çarpıntı 

gelmektedir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltı yapmadıkları 

günlerde hissettikleri Ģikayetler incelendiğinde ise dağılımlar arasında farklılıklar 

gözlenmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Ki 

Kare Testi sonucuna göre; .sosyo ekonomik düzeyi düĢük öğrencilerin, diğerlerine 

oranla “yorgunluk” (x2=14,556; p<0.05), “halsizlik” (x2=12,149; p<0.05), “açlık hissi” 

(x2=9,844; p<0.05), “göz kararması”(x2=16,522; p<0.05), “baĢ ağrısı” (x2=16,754; 

p<0.05) “huzursuzluk” (x2=8,377; p<0.05) hissetme oranları daha yüksektir.  
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Merdol (1996), Yılmaz (2002), yaptıkları araĢtırmalar neticesinde kahvaltı 

yapılmadığı takdirde bireylerde, yorgunluk ve açlık hissi ile birlikte dikkatlerinde 

azalma, halsizlik, baĢ ağrısı ve huzursuzluk gibi Ģikayatlere rastlamıĢtır. Yılmaz 

ayrıca üĢüme, titreme gibi bulgulara da rastlamıĢtır. 

  
Wahlstrom vd. (1999). yaptığı çalıĢmada düzenli kahvaltı yapan öğrencilerin 

dikkat ve enerji düzeylerinde artıĢ; mide ve baĢ ağrılarında ise azalma olduğunu 

tespit etmiĢtir. AraĢtırma bulgularımız, diğer çalıĢmaları destekler niteliktedir. 

 
3.5. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltılık Besinleri 
Tüketim Sıklıklarının Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar kahvaltılık besinleri tüketim sıklıkları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 3.5.’te sosyo-ekonomik düzeylerine göre kahvaltılık besinleri tüketim 

sıklıklarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 

46,3

31,5

30,5

44,7

35,9

27,8

57,4

45,1

44,9

24,2

12

12,8

37,9

25,5

19,8

23,2

17,9
12,8

0

10
20

30

40

50
60

70

80

90
100

Yorgunluk Halsizlik Açlık Hissi Göz Kararması BaĢ Ağrısı Huzursuzluk

ġekil 3.4. FARKLI SOSYO-EKONOMĠK DÜZEYLERDEKĠ 

ÖĞRENCĠLERĠN  KAHVALTI YAPMADIKLARI GÜNLERDE 

HĠSSETTĠKLERĠ  ġĠKAYETLERĠN DAĞILIMLARININ 

KARġILAġTIRILMASI

DüĢük

Orta

Yüksek
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Tablo 3.5.  
Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Kahvaltılık 

 Besinleri Tüketim Sıklıkları 

Besinler SED 
Tüketmym     Bazen Her gün Toplam Ki 

Kare 
x

2
 

P Anlam 
f % f % f % f % 

Yumurta 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

19 
33 
27 

10.0 
17.9 
14.4 

162 
141 
151 

85.3 
76.6 
80.7 

9 
10 
9 

4.7 
5.4 
4.8 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 5.176 0.270 - 

ORTALAMA 79 14.1 454 80.9 28 5.0 561 100.0 

Çorba 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

70 
71 
77 

36.8 
38.6 
41.2 

112 
106 
103 

58.9 
57.6 
55.1 

8 
7 
7 

4.2 
3.8 
3.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 0.776 0.942 - 

ORTALAMA 218 38.9 321 57.2 22 3.9 561 100.0 

Bal, reçel, 
pekmez 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

55 
35 
39 

28.9 
19.0 
20.9 

111 
106 
97 

58.4 
57.6 
51.9 

24 
43 
51 

12.6 
23.4 
27.3 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 15.731 0.003 * 

ORTALAMA 129 23.0 314 56.0 118 21.0 561 100.0 

     Zeytin 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

13 
19 
21 

6.8 
10.3 
11.2 

74 
71 
81 

38.9 
38.6 
43.3 

103 
94 
85 

54.2 
51.1 
45.5 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 4.261 0.372 - 

ORTALAMA 53 9.4 226 40.3 282 50.3 561 100.0 

Peynir,  
çökelek 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

21 
22 
20 

11.1 
12.0 
10.7 

91 
78 
92 

47.9 
42.4 
49.2 

78 
84 
75 

41.1 
45.7 
40.1 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 1.951 0.745 - 

ORTALAMA 63 11.2 261 46.5 237 42.2 561 100.0 

Sucuk,  
Salam,  
 Sosis 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

78 
48 
30 

41.1 
26.1 
16.0 

100 
123 
132 

52.6 
66.8 
70.6 

12 
13 
25 

6.3 
7.1 
13.4 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 33.152 0.000 * 

ORTALAMA 156 27.8 355 63.3 50 8.9 561 100.0 

Tereyağı, 
margarin 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

49 
48 
63 

25.8 
26.1 
33.7 

91 
96 
87 

47.9 
52.2 
46.5 

50 
40 
37 

26.3 
21.7 
19.8 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 5.163 0.271 - 

ORTALAMA 160 28.5 274 48.8 127 22.6 561 100.0 

Domates, 
salatalık 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

17 
14 
11 

8.9 
7.6 
5.9 

108 
87 
72 

56.8 
47.3 
38.5 

65 
83 
104 

34.2 
45.1 
55.6 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 17.468 0.002 * 

ORTALAMA 42 7.5 267 47.6 252 44.9 561 100.0 

Mısır 
 gevreği 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

125 
127 
92 

65.8 
69.0 
49.2 

57 
45 
75 

30.0 
24.5 
40.1 

8 
12 
20 

4.2 
6.5 
10.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 

19.999 0.000 * 

ORTALAMA 344 61.3 177 31.6 40 7.1 561 100.0 

Ekmek 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

10 
13 
9 

5.3 
7.1 
4.8 

37 
39 
54 

19.5 
21.2 
28.9 

143 
132 
124 

75.3 
71.7 
66.3 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 6.058 0.195 - 

ORTALAMA 32 5.7 130 23.2 399 71.1 561 100.0 
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Tablo 3’5’in Devamı 

Besinler SED Tüketmym     Bazen Her gün Toplam 
Ki 

Kare 
x

2
 

P Anlam 

       Tost, 
 poğaça 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

53 
38 
28 

27.9 
20.7 
15.0 

125 
133 
140 

65.8 
72.3 
74.9 

12 
13 
19 

6.3 
7.1 
10.2 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 10.610 0.031 * 

ORTALAMA 119 21.2 398 70.9 44 7.8 561 100.0 

Simit 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

52 
65 
39 

27.4 
35.3 
20.9 

121 
112 
129 

63.7 
60.9 
69.0 

17 
7 
19 

8.9 
3.8 
10.2 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 13.487 0.009 * 

ORTALAMA 156 27.8 362 64.5 43 7.7 561 100.0 

Çay 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

22 
25 
28 

11.6 
13.6 
15.0 

53 
51 
66 

27.9 
27.7 
35.3 

115 
108 
93 

60.5 
58.7 
49.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 5.351 0.253 - 

ORTALAMA 75 13.4 170 30.3 316 56.3 561 100.0 

Bitki Çayı 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

128 
121 
120 

67.4 
65.8 
64.2 

54 
60 
62 

28.4 
32.6 
33.2 

8 
3 
5 

4.2 
1.6 
2.7 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 3.166 0.530 - 

ORTALAMA 369 65.8 176 31.4 16 2.9 561 100.0 

Kahve  
 türevleri 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

122 
114 
117 

64.2 
62.0 
62.6 

66 
58 
60 

34.7 
31.5 
32.1 

2 
12 
10 

1.1 
6.5 
5.3 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 7.705 0.103 - 

ORTALAMA 353 62.9 184 32.8 24 4.3 561 100.0 

Süt 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

54 
57 
50 

28.4 
31.0 
26.7 

117 
103 
103 

61.6 
56.0 
55.1 

19 
24 
34 

10.0 
13.0 
18.2 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 6.091 0.192 - 

ORTALAMA 161 28.7 323 57.6 77 13.7 561 100.0 

Ayran 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

73 
70 
76 

38.4 
38.0 
40.6 

106 
104 
100 

55.8 
56.5 
53.5 

11 
10 
11 

5.8 
5.4 
5.9 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 0.395 0.983 - 

ORTALAMA 219 39.0 310 55.3 32 5.7 561 100.0 

Hazır meyve 
suyu 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

63 
63 
54 

33.3 
34.2 
28.9 

114 
109 
115 

60.3 
59.2 
61.5 

12 
12 
18 

6.3 
6.5 
9.6 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 2.729 0.604 - 

ORTALAMA 180 32.1 338 60.4 42 7.5 561 100.0 

Taze meyve 
suyu 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

64 
74 

33.7 
40.2 

114 
95 

60.0 
51.6 

12 
15 

6.3 
8.2 

190 
184 

100.0 
100.0 

3.982 0.408 - 
60 32.1 113 60.4 14 7.5 187 100.0 

ORTALAMA 198 35.3 322 57.4 41 7.3 561 100.0 

Kola, gazoz 
türleri 

DüĢük 
Orta 

Yüksek 

75 
91 
78 

39.5 
49.5 
41.7 

104 
82 
95 

54.7 
44.6 
50.8 

11 
11 
14 

5.8 
6.0 
7.5 

190 
184 
187 

100.0 
100.0 
100.0 

 
  4.811 

 
0.307 

- 

ORTALAMA 244 43.5 281 50.1 36 6.4 561 100.0 

(*) iĢareti farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. P<0.05 
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Tablo 3,5’te görüldüğü gibi öğrencilerin sabah kahvaltısında tüketmedikleri 

besinler %7,5 ile domates ve salatalık daha sonra sırasıyla, %14,1 yumurta,              

%38,9 çorba, %23 bal, reçel ve pekmez, %9,4 zeytin, %11,2 peynir çökelek             

%27,8 sucuk, salam ve sosis, %28,5 tereyağı margarin, %61,3 mısır gevreği,               

%5,7 ekmek, %21,2 tost, poğaça, %27,8 simit, %13,4 çay, %65,8 bitki çayı,          

%62,9 kahve türevleri, %28,7 süt, %39,0 ayran, %32,1 hazır meyve suyu,         

%35,3 taze meyve suyu, %43,5 kolalı içeceklerdir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre besin tüketim sıklıkları incelendiğinde ise dağılımlar arasında 

farklılıklar gözlenmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan Ki Kare Testi sonucuna göre; .sosyo ekonomik düzeyi düĢük öğrencilerin, 

diğerlerine oranla “bal-reçel, pekmez” (x2=15,731; p<0.05), “sucuk, salam, sosis” 

(x2=33,152; p<0.05), “tost, poğaça” (x2=10,610; p<0.05), “domates, salatalık” 

(x2=17,468; p<0.05), Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan öğrencilerin ise “simit” 

(x2=13,487; p<0.05) ve “mısır gevreğini” (x2=19,999; p<0.05) tüketme oranları 

diğerlerine oranla daha düĢüktür.  

 
Yaman ve Yabancı (2006), Ġlköğretim öğrencileri üzerinde yaptıkları 

çalıĢmalarda öğrencilerin kahvaltıda en sık tükettikleri besinlerin sırasıyla; ekmek, 

çay, peynir, zeytin, simit, poğaça, yumurta, bal, reçel ve pekmez olduğunu 

belirlemiĢlerdir. 

 

Mazıcıoğlu ve Öztürk (2003), Sağlam ve Yürükçü (1996) ve IĢık (1998)’ın 

üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda, kahvaltıda en sık tüketilen 

besinlerin ekmek, çay, peynir, zeytin, yumurta, taze meyve suyu domates, salatalık 

ve süt olduğu gözlenmiĢtir. Bu bulgular, geleneksel beslenme kültüründe olduğu gibi 

kahvaltıda tükettiğimiz besinlerin ekmek, peynir, zeytin, çay temelli olduğunu bir kez 

daha vurgulamaktadır. AraĢtırma bulgularımız, belirtilen çalıĢmaları destekler 

niteliktedir. 
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3.6.1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Günlük Besin Öğesi 
Alım Durumlarının Dağılımı 

 
AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, hafta sonu günlük besin öğelerini alım durumları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.6.1’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre günlük besin 

öğesi alım durumlarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 
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Tablo 3.6.1  
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Günlük Besin Öğesi Alım 

Durumlarının KarĢılaĢtırılması 
Besin 

 Öğeleri 
SED n Χ  ss F p Anlam 

Enerji 

DüĢük 186 576.7 273.6 

1.837 0.160 - Orta 182 578.2 306.1 

Yüksek 184 528.3 272.4 

Su 

DüĢük 186 331.4 163.7 
 

4.899 
 

0.008 
DüĢük 

Yüksek Orta 182 320.0 171.0 

Yüksek 184 281.5 145.4 

Protein 

DüĢük 186 20.8 9.5 
 

1.890 
 

 
0.152 

- Orta 182 21,0 11,1 

Yüksek 184 19,0 10,5 

     Yağ 

DüĢük 186 20,8 9,5 
 

0.328 
 

0.721 
- Orta 182 20,9 11,0 

Yüksek 184 19,0 10,5 

Karbonhidrat 

DüĢük 186 66,6 41,0 
 

3.835 
 

0.022 
Orta 

Yüksek 
Orta 182 68,8 51,4 

Yüksek 184 56,8 39,4 

Lif 

DüĢük 183 4,6 2,8 
 

10.38 
 

0.000 
DüĢ-Yük 
Ort-Yük 

Orta 182 4.1 3.1 

Yüksek 180 3.2 2.3 

Çoklu 
DoymuĢ 

DüĢük 185 3.3 3.4 
 

2.161 
 

0.116 
- Orta 182 2.8 2.7 

Yüksek 183 3.5 3.6 

Kolesterol 

DüĢük 177 15.5 14.1 
 

2.061 
 

0.128 
- Orta 179 13.6 13.0 

Yüksek 173 12.8 11.8 

Vitamin A 

DüĢük 185 286.3 157.4 
 

1.050 
 

0.351 
- Orta 182 263.0 143.3 

Yüksek 183 272.4 165.0 

Karoten 

DüĢük 157 0.4 0.4 
 

0.927 
 

0.397 
- Orta 152 0.3 0.3 

Yüksek 156 0.4 0.4 

Vit E 

DüĢük 185 2.0 2.6 
 

0.899 
 

0.408 
- Orta 182 1.7 2.0 

Yüksek 182 2.0 2.6 

Vitamin B1 

DüĢük 179 0.2 0.1 
 

1.028 
 

0.358 
- Orta 172 0,2 0,1 

Yüksek 169 0,2 0,1 

Vitamin B2 

DüĢük 184 0,4 0,2 
 

0,778 
 

0,460 
- Orta 181 0,5 0,3 

Yüksek 178 0,4 0,3 
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Tablo 3.6.1’in devamı 

Besin 
 Öğeleri 

SED n Χ  ss F p Anlam 

Vitamin B6 

DüĢük 185 0,3 0,2 
 

0,402 
 

0,669 
- Orta 181 0.0 0.0 

Yüksek 176 0.3 0.2 

Toplam Folik 
Asit 

DüĢük 186 111.0 52.5  
12.397 

 
0.000 DüĢ-Yük 

Ort-Yük 
Orta 182 104.9 57.3 

Yüksek 184 84.7 49.2 

Vitamin C 

DüĢük 136 20.5 28.6  
0.269 

 
0.764 

- Orta 143 18.9 24.2 

Yüksek 157 21.1 29.5 

 
Sodyum 

 

DüĢük 186 1362.0 770.6  
2.594 

 
0.076 - Orta 182 1615.0 3780.8 

Yüksek 184 1079.5 672.1 

Potasyum 

DüĢük 186 468.6 318.0 

0.078 0.925 - Orta 182 480.0 325.1 

Yüksek 184 480.0 315.2 

Kalsiyum 

DüĢük 186 251.9 142.6  
1.202 

 
0.301 

- Orta 182 276.2 169.2 

Yüksek 184 273.5 180.8 

Magnezyum 

DüĢük 186 49.0 28.9  
0.271 

 
0.763 

- Orta 182 48.1 28.5 

Yüksek 184 46.8 28.3 

Fosfor 

DüĢük 186 37.1 18.0  
1.008 

 
0.366 

- Orta 182 38.1 22.1 

Yüksek 184 35.1 19.8 

Demir 

DüĢük 185 2.7 1.4  
5.357 

 
0.005 

DüĢ-Yük Orta 182 2.6 1.6 

Yüksek 183 2.3 1.2 

Çinko 

DüĢük 185 2.9 1.3  
1.274 

 
0.280 

- Orta 182 2.9 1.4 

Yüksek 183 2.7 1.4 

(-) iĢareti farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. P>0.05 

 

Tablo 3.6.1’de SED’leri farklı öğrencilerin günlük besin öğeleri alım durumları 

arasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların anlamlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi soncuna göre su alımları bakımından 

SED’leri düĢük olan öğrencilerle Χ = 331,4 yüksek olanlar Χ = 281,5 arasında 

anlamlı farklar oluğu gözlenmektedir (F=4,899; p<0.05). Karbonhidrat alımları 

bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında orta olan öğrencilerle 

Χ = 68,8 yüksek olanlar Χ = 56,8 arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (F=3,835; 

p<0.05). Lif alımları bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında 
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düĢük olan öğrencilerle Χ = 4,6 yüksek Χ = 3,2 olanlar arasında anlamlı farklar 

bulunmuĢtur. Bunun yanında SED’i orta olanlarla  Χ = 4,1 yüksek olanlar Χ = 3,2 

arasında da anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmektedir  (F=10,38; p<0.05). Toplam 

folik asit alımları bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük 

olan öğrencilerle Χ = 111,0 yüksek olanlar Χ = 84,7 arasında anlamlı fark 

bulunurken, orta olanlarla Χ = 104,9 yüksek olanlar Χ = 84,7 arasında da anlamlı 

farklılıklar olduğu gözlenmektedir (F=12,397; p<0.05) Demir alımları bakımından 

sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük olan öğrencilerle Χ = 2,7 

yüksek Χ = 2,3 olanlar arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. (F=5,357; p<0.05). 

Sonuç olarak farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki öğrencilerin besin öğesi 

alımlarından yalnızca birkaçında farklılıklar olduğu söylenebilir.  

 
Bu yaĢ grubuna ait standartlar erkek ve kızlarında ortalaması alınarak 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Enerji (575 kkal), protein (14 g), yağ (17 g), 

karbonhidrat (85 g), lif (4 gr), A vitamini (200 mcg), C vitamini (15 mg), B1 vitamini 

(0,26 mg), B2 vitamini (0,35 mg), kalsiyum (175 mg), demir (3,4 mg)’dir (Baysal 

vd., 1991). Öğrencilerin kahvaltıdan aldıkları enerji ve besin öğeleri miktarlarının 

önerileni karĢılama durumuna bakıldığında, enerjiyi önerilen miktara yakın 

düzeyde alırken, karbonhidrat, B1 ve demiri önerilenin altında, protein, yağ, A 

vitamini, C vitamini, B2 ve kalsiyumu önerilenin üstünde almaktadırlar. Yüksek 

SED’deki öğrenciler enerji karbonhidrat, demir, protein, yağ gibi bazı besin 

öğelerini diğer sosyo-ekonomik düzeylere göre daha az almaktadırlar.  

 
3.6.2. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Günlük Besin 
Öğelerini Alım Durumlarının Dağılımı 

 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine 

iliĢkin dağılımlar, hafta içi günlük besin öğelerini alım durumları açısından 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 3.6.1’de sosyo-ekonomik düzeylerine göre günlük besin 

öğelerini alım durumlarına iliĢkin ki kare (x2) dağılımları verilmektedir. 
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Tablo 3.6.2  
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Günlük Besin Öğesi Alım 

Durumlarının KarĢılaĢtırılması 
Besin 

Öğeleri 
SED n Χ  ss F p Anlam 

Enerji 

DüĢük 144 454.2 243.6  
2.838 

 
0.060 

DüĢ-Yük Orta 162 490.8 264.3 

Yüksek 169 426.2 232.5 

          Su 

DüĢük 144 272.1 196.9  
4.182 

 
0.016 - Orta 162 241.3 153.5 

Yüksek 178 218.2 149.1 

Protein 

DüĢük 144 15.5 9.8  
5.187 

 
0.006 DüĢ-Yük 

Ort-Yük 
Orta 162 16.7 10.4 

Yüksek 178 25.1 47.1 

       Yağ 

DüĢük 141 19.7 12.5  
1.980 

 
0.139 

- Orta 162 20.8 15.5 

Yüksek 178 17.9 12.7 

Karbonhidrat 

DüĢük 144 53.7 33.3  
3.764 

 
0.024 

Ort-Yük Orta 162 58.0 36.4 

Yüksek 178 48.1 31.3 

Lif 

DüĢük 139 3.7 2.7  
3.124 

 
.045 

- Orta 161 3.3 2.3 

Yüksek 175 5.1 11.3 

Çoklu 
DoymuĢ 

DüĢük 141 2.7 2.7  
1.462 

 
0.233 

- Orta 162 3.3 4.6 

Yüksek 178 2.7 3.7 

Kolesterol 

DüĢük 120 120.8 145.0  
5.458 

 
0.005 

DüĢ-Yük Orta 141 98.7 126.5 

Yüksek 157 72.8 91.8 

Vitamin A 

DüĢük 140 211.8 158.7  
0.527 

 
0.591 

- Orta 160 196.0 162.2 

Yüksek 176 190.6 222.6 

Karoten 

DüĢük 94 0.4 0.4  
6.012 

 
0.003 DüĢ-Yük 

Ort-Yük 
Orta 113 0.3 0.3 

Yüksek 130 12.7 51.3 

Vit E 

DüĢük 139 1.7 2.3  
1.222 

 
0.296 

- Orta 161 2.0 3.3 

Yüksek 173 1.5 2.1 

Vitamin B1 

DüĢük 120 0.2 0.1  
0.444 

 
0.642 

- Orta 140 0.2 0.2 

Yüksek 156 0.2 0.4 

Vitamin B2 

DüĢük 128 0.4 0.2  
1.081 

 
0.340 

- Orta 159 0.4 0.2 

Yüksek 165 0.3 0.2 

Vitamin B6 

DüĢük 127 0.2 0.2  
1.689 

 
0.186 

- Orta 157 0,2 0,2 

Yüksek 161 0,3 0,2 



 109 

Tablo 3.6.2’nin Devamı 

Toplam Folik 
Asit 

DüĢük 144 82,1 58,7  
15,216 

 
0,000 DüĢ-Yük 

Ort-Yük 
Orta 162 72,0 47,6 

Yüksek 178 52.8 40.2 

Vitamin C 

DüĢük 87 15.7 17.2  
2.229 

 
0.109 

- Orta 128 13.5 16.6 

Yüksek 145 18.7 24.8 

 
Sodyum 

 

DüĢük 144 1024.9 684.9  
2.986 

 
0.051 - Orta 162 1419.3 4042.8 

Yüksek 177 785.3 616.5 

Potasyum 

DüĢük 144 351.1 278.7  
2.462 

 
0.086 

- Orta 162 410.8 296.5 

Yüksek 178 422.3 322.8 

Kalsiyum 

DüĢük 144 196.3 155.4  
1.648 

 
0.194 

- Orta 162 229.2 167.5 

Yüksek 178 215.5 152.2 

Magnezyum 

DüĢük 144 38.2 27.5  
2.916 

 
0.055 

- Orta 162 42,8 29,2 

Yüksek 178 48,3 49,8 

Fosfor 

DüĢük 144 282,7 179,8  
3,054 

 
0,048 

Ort-Yük Orta 162 303,4 205,1 

Yüksek 178 255,0 158,4 

Demir 

DüĢük 141 2,1 1,3  
6,100 

 
0,002 DüĢ-Yük 

Ort-Yük 
Orta 162 2,1 1,5 

Yüksek 178 14,9 63,6 

Çinko 

DüĢük 143 2,2 1,4  
 

0,735 

 
 

0,480 
- Orta 162 2.3 1.4 

Yüksek 178 2.1 1.3 

(-) iĢareti farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. P>0.05 

 
Tablo 3.6.2’de SED’leri farklı öğrencilerin günlük besin öğelerini alım 

durumları arasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların anlamlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucuna göre enerji 

alımları bakımından SED’leri düĢük olan öğrencilerle Χ = 454,2 yüksek olanlar Χ = 

426,2 arasında anlamlı fark oluğu gözlenmektedir (F=2,838; p<0.05). Protein 

alımları bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük olan 

öğrencilerle Χ = 15,5 yüksek Χ = 25,1 olanlar arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Bunun yanında SED’i orta olanlarla  Χ = 16,7 yüksek olanlar Χ = 25,1  arasında da 

anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmektedir  (F=5,187; p<0.05). Karbonhidrat alımları 

bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında  orta olan öğrencilerle 

Χ = 58,0 yüksek olanlar Χ = 48,1 arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (F=3,764; 

p<0.05). Kolesterol alımları bakımından sosyo-ekonomik düzeyler 
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karĢılaĢtırıldığında düĢük olan öğrencilerle Χ = 120,8 yüksek Χ = 72,8 olanlar 

arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. (F=5,458; p<0.05). Karoten alımları 

bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük olan öğrencilerle 

Χ = 0,4 yüksek olanlar Χ = 12,7 arasında anlamlı fark bulunurken, orta olanlarla 

Χ = 0,3 yüksek olanlar Χ = 12,7 arasında da anlamlı farklılıklar olduğu 

gözlenmektedir (F=6,012; p<0.05). Toplam folik asit alımları bakımından sosyo-

ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük olan öğrencilerle Χ = 82,1 yüksek 

Χ = 52,8 olanlar arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. Bunun yanında SED’i orta 

olanlarla  Χ = 72,0 yüksek olanlar Χ = 52,8 arasında da anlamlı farklılıklar olduğu 

gözlenmektedir  (F=15,216; p<0.05). Fosfor alımları bakımından sosyo-ekonomik 

düzeyler karĢılaĢtırıldığında orta olan öğrencilerle Χ = 303,4 yüksek Χ = 255,0 

olanlar arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. (F=3,054; p<0.05). Demir alımları 

bakımından sosyo-ekonomik düzeyler karĢılaĢtırıldığında düĢük olan öğrencilerle 

Χ = 2,1 yüksek Χ = 14,9 olanlar arasında anlamlı farklar bulunmuĢtur. Bunun 

yanında SED’i orta olanlarla  Χ = 2,1 yüksek olanlar Χ = 14,9 arasında da anlamlı 

farklılıklar olduğu gözlenmektedir  (F=6,100; p<0.05). Sonuç olarak sosyo-

ekonomik düzeylerin, öğrencilerin besin öğesi alımlarında farklılıklar ortaya 

koyduğu söylenebilir. Hafta sonu besin öğeleri alım durumları ile hafta içi besin 

öğeleri alım durumlarında da farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Hafta içi daha fazla besin 

öğesinde SED’e göre anlamlı farklar olmasını, öğrencilerin ev dıĢında rahat 

hareket edebilmelerine yani öğün aralarında atıĢtırma yapabilme özgürlüğüne 

sahip olmalarına bağlayabiliriz.  

 
Öğrencilerin kahvaltıdan aldıkları enerji ve besin öğeleri miktarlarının 

önerileni karĢılama durumuna bakıldığında, lif, A vitamini, C vitamini, B2 vitamini 

önerilen miktara yakın düzeyde alırken, enerji, karbonhidrat, B1 ve demiri 

önerilenin altında, protein, yağ ve kalsiyumu önerilenin üstünde almaktadırlar. 

Yüksek SED’deki öğrenciler enerji, yağ, karbonhidrat, A vitamini, B2 vitamini gibi 

bazı besin öğelerini diğer sosyo-ekonomik düzeylere göre daha az almaktadırlar.  

 

Örmeci (1987), Samur vd, (2003), Ay (2000) ve Alanyalı (1990), yaptıkları 

çalıĢmalarda günlük alınması gereken bazı besin öğelerinin enerji, kalsiyum, 

riboflavin ve niasin tüketim düzeyleri yetersiz bulunmuĢtur. Kahvaltıda alınması 

gereken besin öğelerininde yetersiz olduğu Ģeklinde söylenebilir. 
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Ġlçin vd. (1987) okul çocuklarının günlük enerji, protein, demir, A ve C 

vitamin tüketim düzeyleri ve bazı beslenme alıĢkanlıkları, düĢük sosyo-ekonomik 

düzeydeki çocuklardan önemli ölçüde yüksek bulunmuĢtur. (Martinchilk An, 

vd.,1996, Çocukların %70’inin kalsiyum ve B2 vitamini yönünden yetersiz besin 

aldığı süt ve süt mamülleri ile meyva ve sebzenin az kullanıldığını belirlemiĢtir. 

 
Budak vd, (2005), yaptıkları çalıĢmada, erkek öğrenciler riboflavini ve yağı 

kahvaltı için önerilene yakın düzeyde alırken, protein ve demiri önerilenin üstünde, 

enerji ve diğer besin öğelerini önerilenin altında, kızlar ise proteini önerilenin 

üstünde alırken yağı önerilene yakın, enerji ve diğer besin öğelerini önerilenin 

altında almaktadırlar.  
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IV. BÖLÜM  

SONUÇLAR 

Bu bölümde araĢtırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmektedir. Bu 

araĢtırmada, temel problem ve alt problemler doğrultusunda elde edilen bulgulara 

dayalı olarak Ģu sonuçlara varılmıĢtır.  

 
1. Öğrencilerin kiĢisel bilgilerine iliĢkin bulgular değerlendirildiğinde; ilköğretim 

öğrencilerinin 277’si kız ve 284’ü erkektir. YaĢları 12 ile 15 arasında değiĢmekte ve 

ortalaması 13,2’dir. Öğrencilerin çoğunluğunun BKI değerleri normal düzeydedir. 

Boyları 134 cm ile 180 cm arasında değiĢmekte ve ortalaması 156,2 cm’dir. Kiloları 

ise 26 kg ile 85 kg arasındadır ve kilo ortalamaları 47,16 kg’dır. Ailedeki birey 

sayılarının çoğunluğu 4 ile 6 kiĢi arasında değiĢmektedir. Öğrencilerin 2/5’si ilk 

çocuktur. Anne ve babaların yarıya yakınının yaĢları 36–40 yaĢ arasında 

değiĢmekte iken, eğitim durumları da ilköğretimi bitirmiĢ düzeydedir. Annelerin 

tamamına yakını iĢsiz iken babaların 1/20’i iĢsizdir. Ailelerin 2/3’si 900YTL ve 

aĢağısı toplam gelir seviyesine sahiptirler. 

 
2. Ġlköğretim 2. kademe öğrencileri düzenli kahvaltı yapmamaktadırlar. Genel 

öğünler ve kahvaltı alıĢkanlıkları değerlendirildiğinde; ¾’ü öğün atlamaktadır. 

Öğün atlayanlar içerisinde ise sadece sabah kahvaltısını atlayanların oranı yarıya 

yakınken, hem sabah kahvaltısını hem de öğle yemeğini atlayanlar da vardır. En 

az atlanan öğün akĢam yemeğidir. Öğün atlama sıklıklarına baktığımızda seyrek 

atlayanların oranı yarıya yakınken, hergün atlayanlarda ¼’oranındadır. Sabah 

kahvaltısını düzenli yapmayanlar, tamama yakını diyebileceğimiz oranda kahvaltıyı 

atlamaktadırlar. Sabah kahvaltısını atlama sıklıklarına baktığımızda yarısının 

hergün, ¼’inin seyrek, 1/5’inin biraz altında da hafta sonları kahvaltı atlama sıklığı 

saptanmıĢtır. Öğün atlama nedenleri arasında iĢtahım olmuyor 3/5’lük oranıyla 

temel nedeni oluĢturmaktadır. Diğer ¼’lik yüksek orana sahip olan neden ise okula 

geç kalıyorumdur. Öğrencilerin yaklaĢık 8/10’i kahvaltısını evde yapmaktadır. 

Kahvaltıyı hazırlayanların 9/10’unu anneler oluĢturmaktadır. Öğrenciler kahvaltı 

yapmadıkları günlerde 3/10’ü kendisini kötü hissettiğini belirtmiĢtir. Kahvaltı 

yapılmadığı zamanlarda öğrencilerin yarısı baĢarılarını etkilediğini 

düĢünmektedirler. Yarıya yakın öğrenci kahvaltısını yaptıkları zamanlarda derse 
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katılımların da artıĢ olduğunu söylemektedirler. Kahvaltının dersle ilgisini ise 2/3’lik 

bir kesim orta düzeyde ilgili olarak değerlendirmektedir. Okulda atıĢtırılan 

yiyeceklerin baĢında bisküvi, kraker ve simit gelmektedir. Öğrencilerin kahvaltı 

yapmadıkları günlerde hissettikleri Ģikayetlerin baĢında açlık hissi, daha sonra 

sırasıyla yorgunluk ve halsizlik gelmektedir. Sosyo ekonomik düzeyi düĢük 

öğrencilerin, diğerlerine oranla, yorgunluk, halsizlik, açlık hissi, göz kararması, baĢ 

ağrısı ve huzursuzluk hissetme oranları daha yüksektir. Sosyo ekonomik düzeyi 

düĢük öğrencilerin, diğerlerine oranla “bal-reçel, pekmez”, “sucuk, salam, sosis”, 

“tost, poğaça”, “domates, salatalık” sosyo-ekonomik düzeyi orta olan öğrencilerin 

ise “simit” ve “mısır gevreğini” tüketme oranları diğerlerine oranla daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir.  

 
Hafta sonu besin öğelerini tüketme durumları incelendiğinde, su ve demir 

alımları bakımından SED’leri düĢük olan öğrencilerle yüksek olanlar arasında, 

karbonhidrat alımları bakımından SED’i orta olan öğrencilerle yüksek olanlar 

arasında, hem SED’i orta olanlarla yüksek olanlar arasında, hemde orta olanlarla 

yüksekler arasında toplam folik asit ve lif alımları bakımından anlamlı farklılıklar 

olduğu gözlenmektedir.  

 
Hafta içi besin öğelerini tüketme durumları incelendiğinde ise enerji ve 

kolesterol alımları bakımından, SED’leri düĢük olan öğrencilerle yüksek olanlar 

arasında, karbonhidrat ve fosfor alımları bakımından SED’i orta olan öğrencilerle 

yüksek olanlar arasında, hem SED’i orta olanlarla yüksek olanlar hemde orta 

olanlarla yüksekler arasında toplam folik asit, protein, karoten ve demir alımları 

bakımından anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmektedir. 

 
Hafta sonu, öğrencilerin kahvaltıdan aldıkları enerji ve besin öğeleri 

miktarlarının önerileni karĢılama durumuna bakıldığında, enerjiyi önerilen miktara 

yakın düzeyde alınırken, karbonhidrat, B1 ve demiri önerilenin altında, protein, 

yağ, A vitamini, C vitamini, B2 ve kalsiyumu önerilenin üstünde alınmaktadır. 

Hafta içi, öğrencilerin kahvaltıdan aldıkları enerji ve besin öğeleri 

miktarlarının önerileni karĢılama durumuna bakıldığında, lif, A vitamini, C vitamini, 

B2 vitamini önerilen miktara yakın düzeyde alınırken, enerji, karbonhidrat, B1 ve 

demiri önerilenin altında, protein, yağ ve kalsiyumu önerilenin üstünde 

alınmaktadır. 
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ÖNERĠLER 

 

 Erken yaĢlardan itibaren doğru kahvaltı alıĢkanlıklarının kazandırılması için 

devamlı ve belirli dönemlerde beslenme eğitimi verilmesi gerekliliğine dikkat 

çekilmelidir. Okul müfredatlarında beslenme dersleri artırılmalı ve kahvaltının 

önemi çocuklara değiĢik faaliyetlerle anlatılmalıdır.  

  
 Okul ortamı da elde edilen doğru bilgilerin uygulandığı bir yer olarak 

düzenlenmelidir. Bundan dolayı okul kantinleri daha çok denetlenmeli, hijyen 

kurallarına uygun Ģekilde besinlerin hazırlanıp satılması sağlanmalıdır.  Fast food 

türü yiyecekler içerdikleri yüksek karbonhidrat ve yağ nedeniye satıĢı 

sınırlandırılmalı, daha besleyici besinlerin satıĢı sağlanmalıdır. Okul kantininde 

satılan çikolata-gofret, cips, asitli içececeklerin kahvaltı yapma alıĢkanlığı üzerinde 

olumsuz etki yaratacağı unutulmamalıdır.  

  
 Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı toplumların oluĢabilmesi için okul 

idaresiyle aile arasında iĢbirliği sağlanmalı, sabah kahvaltı programları 

oluĢturulmalıdır. Beslenme programları tekrar gözden geçirilmeli ve tüm sınıflarda 

olumlu beslenme alıĢkanlıkları kazandırmaya yönelik uygulamalar artırılmalıdır. 

 
 Kahvaltıyı özendirici, yeterli ve dengeli beslenmeyi öğretici reklam ve 

programların yapılması veya varolan uygulamaların niteliklerinin artırılarak 

sürdürülmesinin önemi kamuoyuna açıklanmalıdır.  

 
 Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, beslenmenin sağlık ile etkileĢimi, 

besin öğelerinin ergenlik dönemindeki çocuklarda büyüme ve geliĢme üzerine 

etkileri konusunda, aile bireylerini ve öğrencileri eğitmek üzere seminerler 

düzenlenmelidir. Ayrıca kahvaltının önemi, baĢarı ve günlük performans üzerinde 

oluĢturduğu olumlu etkilerin belirtilmesi konulu seminerler verilmelidir.  

 

 Beslenmenin öğrencilerin biliĢsel performansı üzerine etkisini saptamaya 

yönelik olarak biliĢsel ve davranıĢ testlerini içeren araĢtırmalar yapılmalıdır. Bunun 

yanında sosyo-ekonomik düzey ve ilintili psikolojik faktörlerin beslenme ile iliĢkisini 

araĢtıran uygulamalı çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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EKLER 

EK I:                                               

 
ANKET  FORMU 

 Bu anket “Konya Ġl Merkezinde Farklı Sosyo-ekonomik Düzeydeki Ġlköğretim 
Okullarına Devam Eden Çocukların Kahvaltı Yapma AlıĢkanlıklarının Saptanması” 
amacıyla hazırlanmıĢtır. Verecek olduğunuz cevaplar araĢtırma sonuçlarını 
oluĢturacağı için, gereken titizliği göstereceğiniz umudundayım. Her Ģey için 
Ģimdiden teĢekkürler.                                                                                                 
                                                                                                                                              
                                                                                                        Saygılarımla 
                                                                                                   Yahya ÖZDOĞAN                                                 
 I.  GENEL BĠLGĠLER 
 
1.    Adınız- Soyadınız: 
 
2.    Okulu ve Sınıfı:    
 
3.    Doğum Tarihi   ( Gün-Ay-Yıl )    : 
 
4.    Cinsiyet :                      a. Kız                                b. Erkek   
  
5.    Kilo (kg)           :                          Boy (cm)  :   
 
6. Ailenizdeki birey sayısı kaçtır? 
    a.3 ve daha az                           b.4-6 arası                   c.7 ve daha fazla 
 
7. Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz?  
     a. Ġlk çocuğu                            c. Üçüncü ve daha yukarı    
     b. Ġkinci çocuğu                        
 
8. Babanızın yaĢı kaçtır? 
     a. 35 yaĢ ve daha küçük   b. 36-40 yaĢ     c. 41-45 yaĢ       d. 46 yaĢ ve yukarı 
 
9. Babanızın mesleği nedir?  
     a. ĠĢsiz                               b. Serbest               c. Memur          d. ĠĢçi   
     
10. Babanızın öğrenim durumu nedir? 
     a. Okur yazar değil           c. Ġlköğretim               
     b. Okur yazar                    d. Lise ve dengi                  e. Üniversite ve üzeri 
      
11. Annenizin yaĢı kaçtır? 
     a. 35 yaĢ ve daha küçük       b. 36-40 yaĢ    c. 41-45 yaĢ     d. 46 yaĢ ve yukarı 
 
12. Annenizin mesleği nedir?  
     a. Ev Hanımı                       b. Serbest  meslek   c. Memur            d. ĠĢçi 
 
13.  Annenizin öğrenim durumu nedir?    
     a. Okur yazar değil           c. Ġlköğretim    
     b. Okur yazar                    d. Lise ve dengi                    e. Üniversite ve üzeri    
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14. Ailenizin toplamı gelir durumu nedir?  
      a. 300 YTL ve daha az              c. 601-900 YTL                            
      b. 301-600 YTL                         d. 901-1200 YTL     e. 1201 YTL ve daha fazla 
 
15. Beslenmeye bağlı sağlık sorununuz var mı? 
    a.Evet                     b.Hayır 
 
16. Beslenmeye bağlı sağlık sorununuz var ise en önemlisi hangisidir? 
     a. ġeker hastalığı                 e. DiĢ problemleri  
     b. Böbrek hastalığı                f. Kansızlık 
     c. Göz rahatsızlığı                 h. Romatizma 
     d. Kalp damar hastalığı           
        
17. Sağlık sorununuzdan dolayı özel bir diyet uyguluyor musunuz? 
     a. Evet                    b. Hayır 
 
18. Uyguladığınız diyet size sağlık personeli tarafından mı önerildi?  
     a. Evet                    b. Hayır 
 
19. Ek vitamin ya da mineral kullanıyor musunuz?  
     a. Evet                    b. Hayır      
    
20.  Eğer kullanıyorsanız, hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? 
     a. Her gün              b. GünaĢırı             c. Haftada 1 kez          d. Seyrek  
 
21. KullanmıĢ olduğunuz vitamin ya da mineraller size sağlık personeli tarafından 
mı önerildi?  
     a. Evet                    b. Hayır 
 
22. Zayıflamak için herhangi bir diyet uyguluyor musunuz? 
     a. Evet                    b. Hayır 
 
23. 21. soruya cevabınız “evet” ise nasıl bir diyet uyguluyorsunuz? 
 

Besinler Azalttım Hiç tüketmiyorum 

a. Yağ      

b. ġeker ve Ģekerli gıdalar   

c. Ekmek   

d. Hamur iĢleri   

e. Diğer(Belirtiniz……………………………………………………………….. 

 
 
II. ÖĞRENCĠLERĠN GENEL KAHVALTI ALIġKANLIKLARI 
 
1. Öğün atlar mısınız  ?  
    a. Evet          b. Hayır     
                        
2.  Eğer atlıyorsanız genellikle hangi öğünleri atlarsınız ?  
     a. Sabah kahvaltısı                                     c. Öğle yemeği                           
    b. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği            d. AkĢam yemeği    
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3. Eğer öğün atlıyorsanız hangi sıklıkta atlarsınız? 
    a. Her gün    b. Gün aĢırı     c. Haftada 1 kez     d. Seyrek  
 
4. Sabah kahvaltısı yapıyor musunuz?  
    a. Evet          b. Hayır     
 
5. Cevabınız “evet” ise hangi sıklıkta kahvaltı yapıyorsunuz?  
    a. Her gün    b. GünaĢırı       c. Hafta sonları    d. Seyrek 
 
 6. Eğer kahvaltı yapmıyorsanız nedeni nedir?   
     a. Okula geç kalıyorum                               d. Zayıflamak için       
     b. Evde kahvaltı hazırlanmıyor                   e. Ekonomik durumumuz elveriĢsiz  
    c. ĠĢtahım olmuyor                                      f. Okulda atıĢtırıyorum 
     
7. Kahvaltınızı genellikle nerede yapıyorsunuz? 
    a. Evde          b. Okulda          c. Diğer                        
 
 8. Kahvaltınızı genellikle kim hazırlar? 
    a. Anne           b. Baba            c. Bakıcı         d. Babaanne, anneanne 
 
 9. Kahvaltı yapmadığınızda psikolojik olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 
     a. Ġyi hissediyorum    b.Kötü hissediyorum             c.Farketmiyor 
 
10. Kahvaltı yapmamanızın baĢarınızı etkilediğini düĢünüyor musunuz? 
     a. Evet                      b. Hayır                                 c. Farketmiyor  
 
11. Kahvaltı yaptığınız zaman derse katılımınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
     a. Katılmam              b. Az katılırım                        c. Çok katılırım        
 
12. Kahvaltı yapmadığınız zaman derse ilginizi  nasıl değerlendiriyor sunuz? 
     a. Kötü                      b. Orta                                   c. Ġyi        
  
13. Okulda atıĢtırıyorsanız, bu yiyecekler hangileridir? (Birden fazla Ģık 
iĢaretleyebilirsiniz) 
    a. Çikolata,gofret                         g. Tost                                              
    b. Poğaça,börek vb.                    h. Süt                                                
    c. Bisküvi,kraker                          ı. Çay 
    d. Cips                                         i. Asitli içecekler   
    e. Meyve suları                            j. Evden getiriyorum 
    f. Simit 
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14. Sabah kahvaltısı yapmadığınız günlerde aĢağıdaki Ģikayetler oluĢuyor mu?  
     

Şikayetleriniz Evet Hayır Bazen 

Yorgunluk    

Halsizlik    

Açlık Hissi    

Dikkatte Azalma    

Göz Kararması    

BaĢ Dönmesi    

BaĢ Ağrısı    

Terleme    

Çarpıntı    

Huzursuzluk    

ÜĢüme    

Titreme    

 
 
15 . Kahvaltıda genellikle hangi besinleri ne sıklıkla tüketiyorsunuz? 
 

Besinler Tüketmiyorum Ara sıra Haftada 
1-2 gün 

Haftada 
3-5 gün 

Her 
gün 

1.  Yumurta      
2.  Çorba      
3.  Bal,reçel,pekmez      
4.  Zeytin      
5.  Peynir,çökelek      
6.  Sucuk,salam,sosis      
7.  Tereyağı,margarin      
8.  Domates,salatalık      
9.  Mısır gevreği      
10. Ekmek      
11. Tost,poğaça vb.      
12. Simit      
13. Çay       
14. Bitki çayı       
15. Kahve türevleri      
16. Süt      
17. Ayran      
18. Hazır meyve suyu       
19. Taze meyve suyu      
20. Kola,gazoz türleri      
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16. GÜNLÜK BESĠN TÜKETĠMĠ 
 
“Tüketilen besinlerin miktar bildiriminde kullanılacak ölçüler” 
 
Reçel-bal-pekmez, yağ, toz Ģeker için  :   Tatlı kaĢığı                        
Süt, çay, vb. için                                    :   Çay bardağı             
Meyve suyu, yoğurt vb. için                   :   Su bardağı 
Çorba                                                         Kepçe                                
Ekmek                                                   :   Ġnce-orta-kalın dilim  
Pasta ve börek için                                :   Dilim veya porsiyon 
Yumurta (piĢirme Ģekli de yazılacak),              
Zeytin, küp Ģeker için                            :    Adet-tane                    
Peynir cinsi için                                     :    Kibrit kutusu büyüklüğü   
Not:              Bisküvi                              :    Cinsi adedi ile 
                    Çikolata                             :    Cinsi ve gram ölçüsü belirtilecek  

 
 

 
ÖĞÜN 

 
MENÜ 

Tüketilen Besinlerin 
Miktarı 

(Yukarıdaki Ölçülere 
Göre) 

 
AÇIKLAMALAR 

1. Gün  
Sabah Kahvaltısı 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gün  
Sabah Kahvaltısı 
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 EK II: 

 

12- 15 Yaş Grubu Bireylerde Beden Kitle İndeksi Referans Değerleri – NCHS 

 (Pekcan, 2002). 

 

Persentiller ( kg / m² ) 

Yaş______________________________________________________________________ 

 

(ay)           X         S        5        10          15       25        50         75          85         90         95  

Erkek 

 

12.0-12.9    18.9        3.5     15.2        15.7        16.1      16.7        17.9          20.2          21.7         23.7         25.8 

13.0-13.9    19.5        3.5     15.6        16.4        16.6      17.2        18.7          20.7          22.2         24.0         25.9 

14.0-14.9     20.3       3.3     16.5        17.0        17.5      18.1        19.5          21.6          23.1         24.2         26.4 

15.0-15.9     20.8       3.1     16.8        17.5        18.0      19.0        20.4          22.0          23.4         24.1         26.6 

 

Kız  

 

12.0-12.9     19.6       3.7     15.0        15.6        16.2      17.0        18.9          21.2          23.1         24.6         27.0 

13.0-13.9     20.4       4.1     15.4        16.3        16.7      17.7        19.4          22.2          23.8         25.2         28.6 

14.0-14.9     21.1       3.9     16.5        17.1        17.7      18.4        20.3          22.8          24.7         26.2         28.9 

15.0-15.9     21.1       3.8     17.0        17.5        18.0      18.8        20.3          22.4          24.1         25.6         28.7 
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