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AAFFYYOONN ‹‹LL‹‹ SSAALL‹‹MM PPAANNCCAARR ‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM OOKKUULLUU II.. VVEE  
IIII.. KKAADDEEMMEE ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN BBEESSLLEENNMMEE 
AALLIIfifiKKAANNLLIIKKLLAARRIINNIINN KKAARRfifiIILLAAfifiTTIIRRIILLMMAASSII

MMeelleekk YYAAMMAANN**

HHüüllyyaa YYAALLÇÇIINNKKAAYYAA****

MMiinnee KKOORRKKMMAAZZ******

ÖÖzzeett

Bu araflt›rma Afyon’da bulunan Salim Pancar ‹lkö¤retim Okulu I. ve II.
kademede okuyan  ö¤rencilerin beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki farkl›l›klar›
saptamak amac›yla planlan›p yürütülmüfltür.

Araflt›rma, Afyon il merkezi  Salim Pancar ‹lkö¤retim Okulu I. ve II. Ka-
demede okuyan 220 ö¤renci üzerinde anket uygulanarak gerçeklefltirilmifltir.
Araflt›rma sonuçlar›ndan elde edilen bulgulara göre I. kademedeki ö¤rencilerin
%89,1’nin, II. kademedeki ö¤rencilerin % 53,6’ s›n›n Beden Kitle ‹ndeksi kg/m_
( BKI ) leri düflük bulunmufltur. Her iki gruptaki ö¤rencilerin ö¤ün atlad›klar›
ve her iki grubun ö¤ün aralar›nda meyve, bisküvi ve patates cipsini daha çok tü-
kettikleri saptan›rken, I. Kademe ö¤rencilerinin II. Kademedeki ö¤rencilere gö-
re beslenme konusunda daha seçici davrand›klar› görülmüfltür.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: ‹lkö¤retim, büyüme, geliflme, ergenlik öncesi ve er-
gen, beslenme

GGiirriiflfl
Ça¤›m›zda geliflmiflli¤in göstergesi yüksek nitelikli insan gücü olarak kabul

edilmektedir. Yüksek nitelikli insan gücüne sahip olabilmek, sa¤l›k flartlar›n›n var ol-
mas›na, uygun olmas›na, yayg›nl›¤›na ve devaml›l›¤›na ba¤l›d›r. ‹nsan hayat›n›n en
önemli varl›¤› olan ve günümüzde boyutlar› oldukça geniflleyen sa¤l›¤›n korunmas›
ve gelifltirilmesi, do¤ru sa¤l›kl› bilgi, tutum ve davran›fllara ba¤l›d›r (Güzey, 1991).

Uluslar›n ve onu oluflturan bireylerin do¤ufltan kazan›lm›fl haklar› olan sa¤l›k-
l› ve güçlü olarak yaflamas›nda, ekonomik ve sosyal yönden geliflmesinde, refah dü-
zeyinin artmas›nda, mutlu, huzurlu ve güvence alt›nda varl›¤›n› sürdürebilmesinde
temel koflullardan birisi, belki de en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmedir. Beslen-
me durumu bir toplumun sosyo-ekonomik düzeyini de yans›tmaktad›r (Örten,
1984).‹nsan›n fiziksel yap›s›n›n fizyolojik faaliyetlerinin okul ve ruhsal yeteneklerinin
normal ölçülerine uygun olarak geliflmesini sa¤layan etkenlerin bafl›nda yeterli ve
dengeli beslenme gelir (Yücecan ve ark., 1994).

Beslenme; sosyal çevre, gelenek, kültür, inanç ve bireysel farkl›l›klara göre do-
¤um sonras›ndan bafllay›p, yaflam›n ilerleyen evrelerinde de¤iflik flekiller alan veya
de¤iflen süreci kapsar. Beslenmenin do¤ru bir flekil alabilmesi iç in gençlerin e¤i-
tilmesi gerekmektedir. E¤itim; “ö¤retimle sa¤lanan bilginin önce tutuma, sonra
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davran›fla dönüflmesi sürecidir. Bu süreç planlama, organize etme, uygulama,
tekrarlama, kontrol etme, düzeltme, yeniden uygulama, yeni durumu tekrarla-
ma gibi birbirini izleyen” ad›mlardan oluflmaktad›r (Merdol Kutluay,, 1999, 383). 

Dünyam›zda ülkelerin tümü beslenme sorunlar› ile karfl›laflma durumunda-
d›r. Yoksul ve geliflmekte olan ülkelerde ise afl›r› ve düzensiz beslenme sorunlar› yay-
g›nl›k göstermektedir. Yetersiz ya da afl›r› flekilde kötü beslenme, hem birey hem de
halk sa¤l›¤› ve geliflmesi aç›s›ndan olumsuz bir etmendir. Dünya Sa¤l›k Örgütünün
(WHO) 30. Toplant›s›nda günümüz dünyas›ndaki kötü beslenme durumuna, ivedi-
likle ve öncelikle çözüm getirilmesinin zorunlu ve önemli bir sorun oldu¤u vurgulan-
m›flt›r. Gelecek y›llarda beslenme sorunlar›n›n fliddetlenece¤ine iliflkin belirtilerin bu-
lundu¤u, aksi halde kötü beslenmenin var olan önemli bulafl›c› hastal›klar›n kontrol
alt›na al›nmas›n› takiben, dünyada en yayg›n halk sa¤l›¤› sorununu oluflturaca¤› bil-
dirilmektedir (Örten, 1984; Güzey, 1991).

Ülkemizde görülen bafll›ca sa¤l›k sorunlar› ise beslenme yetersizliklerinden
kaynaklanmaktad›r. Beslenme yetersizliklerinin de nedeni besin bulamamaktan çok
beslenme bilgisinin yetersiz olufludur. Toplumun yanl›fl beslenme davran›fllar›n› dü-
zeltmek, do¤ru ve sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›klar› kazand›rmak ancak beslenme ko-
nusunda yap›lacak e¤itimle mümkün olur (Ercan, 1989).

Türk aile yap›s›nda baflta çocuklar olmak üzere tüm aile bireylerinin beslen-
mesi, kad›n›n beslenme bilgi ve uygulamas›na dayanmaktad›r. Bu nedenle, kad›nla-
r›m›za yaflamlar›n›n her döneminde verilecek beslenme bilgileri artt›r›lmal› böylece
iyi ve do¤ru beslenme al›flkanl›klar› kazand›r›lmal›d›r.

Beslenme e¤itimiyle kiflilerin beslenme bilgileri artt›r›lsa da, aileden gelen
yanl›fl beslenme al›flkanl›k ve uygulamalar›n› de¤ifltirmek daha zordur. Bu nedenle
beslenme e¤itimine ana okulundan bafllanmal›, her düzeydeki e¤itimci de beslenme
konusunda e¤itilmeye özen gösterilmelidir. Beslenme e¤itiminin yayg›n olabilmesi
için kitle iletiflim araçlar›ndan yararlanmak, halk e¤itim merkezlerinde beslenme e¤i-
timleri düzenlemek, halk›n beslenme bilgi ve al›flkanl›klar›n›n düzeltilmesinde etkin
rol oynayacakt›r (Göçük, 1988; Ercan, 1989).

Ev Ekonomisi ve Beslenme dersi okuyan ö¤rencilerin beslenme bilgi ve al›fl-
kanl›klar›n›n farkl› (fiimflek, 1991, 1) oldu¤u, okulöncesi e¤itim kurumlar›nda beslen-
me e¤itimine yer verilmesinin, bu yafl grubunun beslenme bilgilerini art›rd›¤› ve
olumlu al›flkanl›klar kazand›rd›¤› ortaya ç›km›flt›r (Kaya, 1999, 1). Beslenme e¤itimi-
ni aileye çok yönlü sa¤l›k hizmeti götüren ebeler, ö¤retmenler, ev ekonomistleri gibi
elemanlar verirken, bu kifliler beslenme uzmanlar› ve diyetisyenlerle iflbirli¤i içinde
olmal›d›rlar (Baysal, 1981, 60).

Beslenme e¤itiminde ö¤renci beklentileri ve uygulanan e¤itim yöntemleri,ile
beslenme e¤itimini verecek kifliler ve e¤itimde kullan›lacak araç ve gereçler de bes-
lenme e¤itiminde büyük önem tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda, beslenme e¤itimi verilir-
ken; varolan tüm besinlerin hijyenik, ekonomik ve beslenme ilkelerine uygun olarak
haz›rlanmas›, e¤itim için gerekli olan donan›m ve son teknolojik geliflmelerin takip
edilmesi, uygulamal› ve ö¤renci merkezli çal›flmalar yap›larak beslenme e¤itimi
program›n›n daha ifllevsel ve zevkli hale getirilmesi gibi kriterlere dikkat etmek ge-
rekmektedir. Böylece beslenme e¤itiminde kazand›r›lan ya da kazand›r›lacak davra-
n›fllar daha kolay gerçek yaflama aktar›labilir.
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AArraaflfltt››rrmmaann››nn ÖÖnneemmii

Çocu¤un kiflili¤i okul öncesi ça¤larda flekillenmekte, yetiflkinlik, ça¤›ndaki
davran›fllar›n› etkileyecek al›flkanl›klar›n edinilmesi, genellikle bu y›llara dayanmak-
tad›r. Ayn› flekilde, çocu¤un bu yafllarda kazand›¤› yemek yeme al›flkanl›¤› da, haya-
t›n›n daha sonraki dönemlerini etkileyecek ve ileride ortaya ç›kacak beslenme sorun-
lar›n›n temelini oluflturaca¤›ndan bu çal›flma önem kazanmaktad›r. 

Ülkemiz genç nüfusa sahiptir. Bu nüfus içerisinde yer alan ve gelece¤imizin
teminat› olan ergenlerimiz nüfusumuzun temel tafllar›d›r. Ergenlik dönemi büyü-
me ve geliflmenin h›zl› oldu¤u bir dönemdir. ‹lkö¤retimde 12-14 yafl ilk ergenlik dö-
nemini kapsamaktad›r , k›zlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yafllar aras›nda bafllad›¤›
kabul edilmektedir (Temel ve Aksoy, 2001). Ergenlerin sa¤l›k durumlar› ve organik
yap›lar›, kimlik geliflimini etkileyen bir faktör olarak tespit edilmifltir (Can, 1990, 40-
41). Bu dönemde, yeterli ve dengeli beslenmek, gencin fizyolojik, psikolojik ve
sosyal geliflimini büyük ölçüde etkilemektedir. 

Bu nedenle ergenlik döneminde kazan›lan olumlu davran›fllar bütün yaflam›
etkilemektedir. Özellikle yaflam›n devam› ve temel dire¤i olan beslenme alan›nda ka-
zan›lacak olumlu davran›fllar çok önemlidir. Dolay›s›yla ergen çok iyi e¤itilmelidir.
Bu e¤itim türlerinden biri de beslenme e¤itimidir (Baysal, 1996, 435). Okullarda ve-
rilen beslenme   e¤itimine,  velilerin     deste¤i  ve  ö¤retmenlerle   iliflki   içinde  ol-
malar› beslenme e¤itimi programlar›n›n etkinli¤ini art›racakt›r (Oktar ve fianl›er,
1999, 57). Yap›lan bir araflt›rmada velilerin de ö¤ünleri yeterli ve dengeli besinlerle
haz›rlanm›fl olan, okul öncesi e¤itim kurumlar›n› tercih ettikleri tespit edilmifltir (Koç,
1999, 23).

Beslenmede önemli olan kar›n doyurmak de¤ildir. Önemli olan, günümüz pi-
yasas›nda yer alan pek çok g›da çeflidi aras›nda bocalamadan en do¤ru, en güvenli,
en ekonomik vb. gibi sayabilece¤imiz pek çok kritere dikkat ederek en iyi flekilde bes-
lenmektir. Bunun yolu da iyi ve köklü bir beslenme e¤itimi süreci geçirmekle müm-
kün olabilir. ‹lkö¤retim I.  ve II. kademe ö¤rencilerinin belli davran›fllar›n›n oluflmas›
aç›s›ndan en önemli dönemlerdir. Bu dönemler kal›c› davran›fl temellerinin at›ld›¤›
bir dönemlerdir. Bu dönemde ö¤rencilere kazand›r›lmas› gereken önemli bir konuda,
yeterli ve dengeli beslenme al›flkanl›klar›d›r. 

YYöönntteemm vvee TTeekknniikk

Araflt›rman›n evrenini Afyon ili Salim Pancar ‹lkö¤retim Okulu I. ve II. kade-
me ö¤rencileri oluflturmaktad›r.

Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan bu alanda yap›lan araflt›rmalar incelenerek,
oluflturulan anket formu arac›l›¤›yla elde edilmifl ve 220 ö¤renciye uygulanm›flt›r.
Anketler, ö¤rencilere nas›l doldurulaca¤› ile ilgili, gerekli aç›klamalar yap›larak arafl-
t›rmac› gözetiminde uygulanm›flt›r. 

Verilerin de¤erlendirilmesinde “ Statiscial Program For Science ( SPSS 11.0 For
Windows ) program› kullan›lm›fl ve analiz edilmifltir. 

Çocuklar›n, vücut a¤›rl›¤› ve boy uzunlu¤u ölçümleri, tekni¤ine uygun al›na-
rak araflt›rmac›lar taraf›ndan  beden kitle indeksi ( BKI ) [ Vücut a¤›rl›¤› ( kg) / boy
uzunlu¤u ( m2)] hesaplanm›flt›r ( Baysal, 1999).
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BBuullgguullaarr vvee TTaarrtt››flflmmaa

TTaabblloo--11 AArraaflfltt››rrmmaayyaa kkaatt››llaann öö¤¤rreenncciilleerriinn ss››nn››ff ,, yyaaflfl vvee cciinnssiiyyeett öözzeelllliikklleerriinniinn
ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==222200))

Araflt›rmaya kat›lan I.kademe ö¤rencilerinin %24.5’i  2-3. s›n›f, % 25.5’i  4-5.s›-
n›f  , II.kademe ö¤rencilerinin % 27.2’si 6.s›n›f ,%26.4’ü 7.s›n›f ve % 46.4’ü 8.s›n›fta ö¤-
renim görmektedir. 

Araflt›rmaya kat›lan  I. kademe ö¤rencilerinin %53’ü 9-10 yafl grubunda ve
%51.8’ i k›z, %48.2’si erkek, II.kademe ö¤rencilerinin % 61.8’i 13-14 yafl grubunda ve
%52.7’si k›z, %47.3’ü erkektir.

TTaabblloo--22 AArraaflfltt››rrmmaayyaa kkaatt››llaann öö¤¤rreenncciilleerriinn  BBeeddeenn KKiittllee ‹‹nnddeekksslleerriinniinn ((BBKKII
kkgg//mm22)) ssttaannddaarrttllaarraa ggöörree  ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==222200))

Araflt›rmaya kat›lan I. kademe ö¤rencilerinin %89.1’inin, II. kademe ö¤rencile-
rinin ise %53.6’s›n›n BKI ‘si düflük, II. kademe ö¤rencilerinin de  %42.8’inin BKI’si
normal de¤erdedir. 

AAffyyoonn ‹‹llii SSaalliimm PPaannccaarr ‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu II.. vvee IIII.. KKaaddeemmee ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn BBeesslleennmmee ...... u
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SS››nn››ff
2
3
4
5
6
7
8

YYaaflfl

7-8
9-10
11-12
13-14
15-16

CCiinnssiiyyeett
K›z

Erkek

II.. KKAADDEEMMEE IIII.. KKAADDEEMMEE

SS
27
27
28
28
---
---
---

16
58
36
---
---

57
53

%%
24.5
24.5
25.5
25.5
---
---
---

14.0
53.0
33.0
---
---

51.8
48.2

SS
---
---
---
---
30
29
51

---
---
24
68
18

58
52

%%
---
---
---
---

27,2
26,4
46,4

---
---

21.8
61.8
16.4

52.7
47.3

BBKKII’’ nnee ggöörree ddaa¤¤››ll››mm›› II.. KKAADDEEMMEE IIII.. KKAADDEEMMEE

SS                %% SS                %%

Zay›f (<18.5 kg/m2) 98           89.1 59            53.6

Normal (18.5-24.9 kg/m2) 11           10.0 47            42.8

Hafif Kilolu (25.0-39.9 kg/m2) 1             0.9 4              3.6

                                                               



TTaabblloo --33 AArraaflfltt››rrmmaayyaa kkaatt››llaann öö¤¤rreenncciilleerriinn aaiilleelleerrii iillee iillggiillii bbiillggiilleerriinniinn II.. vvee IIII..
kkaaddeemmeeyyee ggöörree ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==222200))

Araflt›rmaya kat›lan I. ve II. Kademe ö¤rencilerinin ço¤unun (%70.0-%78.2) 1-
3 kardefli oldu¤u bulunmufltur.

Araflt›rmaya kat›lan I. ve  II. Kademe ö¤rencilerin annelerinin genelde (%40.0-
%48.2) 31-36 yafl grubunda, ilkokul mezunu (%62.7-%58.2) ve büyük bir ço¤unlu¤u
(%94.5-%88.2) ev han›m›d›r.

Araflt›rmaya kat›lan I. kademe ö¤rencilerinin babalar›n›n,%40.0’› 31-36 yafl
grubunda II. kademe ö¤rencilerinin babalar›n›n ise %45.5’i 37-42 yafl grubunda oldu-
¤u bulunmufltur. Ayr›ca babalar›n›n e¤itim durumlar› incelendi¤inde, iki kademede
de babalar›n genelde ilkokul mezunu oldu¤u (%34.5-%42.7) ve meslek durumlar› in-
celendi¤inde genelde (%47.3-%43.6) iflçi olduklar› bulunmufltur.
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KKaarrddeeflfl SSaayy››ss››
Tek çocuk
1-3
4-6
7--....

YYaaflfl
25-30
31-36
37-42
43-48
49-54
54 ve üstü

EE¤¤iittiimm DDuurruummuu
Okur-yazar de¤il
Okur - yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

MMeesslleekk
Memur
‹flçi
‹flsiz
Emekli
Serbest meslek
Ev han›m›

AAiillee iillee iillggiillii 
öözzeelllliikklleerr

II.. KKAADDEEMMEE
SS %%

IIII.. KKAADDEEMMEE
SS %%

15
77
18

-

AANNNNEE
SS %%

35 31.8
44 40.0
25 22.7
5 4.5
1 0.9      
- -

11 10.0
14 12.7
69 62.7
7 6.4
7 6.4
2 1.8

3 2.7
2 1.8
0 0.0
0 0.0
1 0.9

104 94.5

13.6
70.0
16.4

-

BBAABBAA
SS      %%

11 10.0
44      40.0
31      28.2
16     14.5
6       5.5
2       1.8

1        0.9
16      14.5
38      34.5
24      21.8
20      18.2
11      10.0

25      22.7
52      47.3
6        5.5

10        9.1
17      15.5
---      ---

7
86
16
1

AANNNNEE
SS          %%

10       9.1
53      48.2
34      30.9
11      10.9
1        0.9
1        0.9

18      16.4
12      10.9
64      58.2
11     10.0
5        4.5
0        0.0

1        0.9
6         5.5
2        1.8
0        0.0
4        3.6

97      88.2

6.4
78.2
14.5
0.9

BBAABBAA
SS %%

2        1.8
21      19.1
50      45.5
26      23.6
7        6.4
4        3.6

3        2.7
3        2.7

47      42.7
32      29.1
17      15.5
8        7.3

17      15.5
48      43.6
5        4.5
8        7.3

32      29.1
--       ---

                                                                



TTaabblloo-- 44 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ggüünnllüükk öö¤¤üünn ssaayy››llaarr››nn››nn ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==222200))

Tablo 4 incelendi¤inde  I. ve II. kademe ö¤rencilerinin s›ras›yla en çok (%73.6-
%80.9) günde 3 ö¤ün yemek yedikleri bulunmufltur. ‹kinci kademenin h›zla büyüdü-
¤ü bir  dönem olmas› nedeniyle enerji ihtiyac›n›n da artt›¤› bilinmektedir.

TTaabblloo--55 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn öö¤¤üünn aattllaammaa dduurruummllaarr›› vvee aattllaadd››kkllaarr›› öö¤¤üünnlleerriinn ddaa¤¤››ll››mm››
((NN==222200))

Tablo 5 incelendi¤in de iki kademe ö¤rencilerinin de  %9.1 ‘i ö¤ün atlamakta-
d›r,I kademe ö¤rencilerinin%50.0’›, II. kademe ö¤rencilerinin %27.3’ü ö¤ün atlama-
d›klar› ve I.kademe ö¤rencilerinin %40.9’u bazen ö¤ün atlarken bu oran II. kademe
ö¤rencilerinde daha fazlad›r (%63.6).

Ö¤rencilerin atlad›klar› ö¤ünler incelendi¤inde her iki grubunda (%38.2-
%45.0) sabah kahvalt›s›n› daha çok atlad›klar› bulunmufltur. ‹kinci olarak (32.7-
%37.5) ö¤len yemeklerini atlamaktad›rlar. Akflam yemeklerini ise en az atlanan
(%29.1-%17.5) ö¤ün oldu¤u bulunmufltur. ‹kinci kademe ö¤rencilerinin birinci kade-
meye göre daha fazla sabah kahvalt›s›n› atlad›klar› görülmektedir. Kahvalt› yapma-
ma bu yafl grubunda görülen çok önemli bir yanl›fl al›flkanl›kt›r.
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ÖÖ¤¤üünn SSaayy››ss›› II.. KKAADDEEMMEE IIII..KKAADDEEMMEE

SS                %% SS                %%

2 Ö¤ün 8 7.3 8 7.3

3 Ö¤ün 81 73.6 89 80.9

4 Ö¤ün 21 19.1 10 9.1

5 Ö¤ün ve daha fazla - - 3 2.7

ÖÖ¤¤üünn AAttllaammaa DDuurruummuu II.. KKAADDEEMMEE IIII..KKAADDEEMMEE
SS                %% SS                %%

Atlar 10 9.1 10 9.1
Atlamaz 55 50.0 30 27.3
Bazen atlar 45 40.9 70 63.6

AAttllaannaann öö¤¤üünnlleerr ((NN==5555)) ((NN==8800))

Sabah kahvalt›s› 21 38.2 36 45.0
Ö¤len yeme¤i 18 32.7 30 37.5
Akflam yeme¤i 16 29.1 14 17.5

YYeemmeekk sseeççmmee II.. KKAADDEEMMEE IIII.. KKAADDEEMMEE
dduurruummllaarr›› SS %% SS %%

Seçer 52 47.3 29 26.4
Seçmez 27 24.5 39 35.5
Bazen seçer 31 28.2 42 38.2

                                           



Ö¤rencilerin yemek seçme durumlar› incelendi¤inde I. kademe ö¤rencilerinin
%47.3’ünün yemek seçti¤i ve %24.5’inin yemek seçmedi¤i, II. kademe ö¤rencilerinin
ise, %35.5’inin yemek seçmedi¤i ve %26.4’ünün yemek seçti¤i bulunmufltur.

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin en çok sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekler in-
celendi¤inde de. I. ve  II kademe ö¤rencilerinin et yemeklerinden; sevdikleri yiyecek-
ler s›ras›yla,  köfte(%30.0-%40.0), tavuk (%24.5-%26.4) ve keflkek(%17.3-%14.5) oldu-
¤u bulunmufltur.I.kademe ö¤rencilerinin %18.2’si tavuk, II.kademe ö¤rencilerinin ise
%19.1’i ci¤eri sevmediklerini belirtmifllerdir.

Sebze yemeklerinden; I kademe ö¤rencileri aras›nda ilk s›rada (%32.7) ›spanak
II.  kademe ö¤rencileri aras›nda ilk s›rada (%28.2) taze fasulyenin sevildi¤i, II. kade-
me ö¤rencilerinin ise %24.5’inin ›spana¤›,%20.0’›n›n patatesi sevdikleri bulunmufltur.
I. kademe ö¤rencilerinin %14.5’inin p›rasay›, II. kademe ö¤rencilerinin ise %8.2’sinin
kabak ve patl›can› sevmedikleri bulunmufltur. Okul ça¤› çocuklar›nda yap›lan bir
araflt›rmada %40’›n›n sebze, %20’sinin ise ise meyve yemedi¤i bulunmufltur (Mc
Graw, 2003).

Kuru baklagil yemeklerinden; iki grupta da Kuru fasulye(%58.2-%50.0),merci-
mek (%17.3-%26.4) ve nohut’un (%20.9-%19.1) sevilen yiyecekler aras›nda oldu¤u an-
cak ayn› zamanda da nohut (%25.5-%15.5) kuru fasulye (%16.4-%9.1)ve mercime¤in
(%9.1) sevilmeyen yiyecek olarak belirlendi¤i bulunmufltur.

Hamur ifllerinden en sevilen yiyecek olarak; her iki grupta bükme (%44.5-
%13.1),pasta (%20.9-%23.6)ve böre¤i (%14.5-%17.3) seçmifltir.Hamur ifllerinden sevil-
meyen yiyecek iki gurupta da ço¤unlukla yoktur (%89.1-%93.6).

Zeytin ya¤l› yemeklerden; her iki grupta da en çok (%95.5-%97.3)yaprak sar-
mas› sevilen yiyecek olarak seçilmifltir. I kademe ö¤rencilerinin %18.2 ‘si zeytinya¤l›
p›rasa yeme¤ini, II. kademe ö¤rencilerinin %14.5’i taze fasulye yeme¤ini sevilmeyen
yemek olarak belirlemifllerdir.

Çorbalardan her iki grupta da mercimek (%30.0-%30.9), Tarhana (%23.6-
%25.5) en çok sevilen çorbalar seçmifltir. I kademe ö¤rencilerinin %28.2’ si iflkembe,
çorbas›n›, II. kademe ö¤rencilerinin de %6.4’ü de mantar ve tarhana çorbas›n› sev-
meklerini belirtmifllerdir.

Makarnalardan; I. kademe ö¤rencilerinin % 38.2’si sade, II. kademe ö¤rencile-
rinin %23.6 ‘s› yo¤urtlu, makarna türlerini sevdiklerini belirtmifllerdir.  Ancak I.kade-
me ö¤rencilerinin %20.0’n›n k›ymal›, II kademe ö¤rencilerinin %6.4’nün  de salçal›
makarnalar› sevmedikleri tespit edilmifltir. 

Pilavlardan; her iki kademe ö¤rencilerinin de pirinç pilav›n›( %79.1-%75.5.)
sevdikleri, ancak bulgur pilav›n›n daha az (%32.7-%14.5) sevildi¤i bulunmufltur.

Her iki grupta da baklava (%47.3-%31.8) ve tulumba tatl›s›(%22.7-%28.2) en
çok sevilen tatl› çeflidi seçilmifltir. Bunun d›fl›nda I kademe ö¤rencilerinin %9.1’i süt-
lac›, II kademe ö¤rencilerinin %20.0’› ekmek kaday›f›n› sevdikleri tatl› olarak belirle-
mifllerdir. I kademe ö¤rencilerinin %7.3’ü ekmek kaday›f›n›, II kademe ö¤rencilerinin
%3.6’s› baklava, %2.7’si kemal pafla  tatl›s›n› sevmediklerini belirtmifllerdir.

K›zartmalar da; I. ve II kademe ö¤rencileri en çok patates k›zartmas›n›(%92.7-
%94.5) sevdiklerini,  bunun d›fl›nda I kademe ö¤rencilerinin %3.6’s› kabak, II kademe
ö¤rencilerinin %2.7’si patl›can, k›zartmalar›n› sevdikleri bulunmufltur. Ancak I kade-
me ö¤rencilerinin %13.6’s› biber, II kademe ö¤rencilerinin %4.5’i de kabak k›zartma-
s›n› sevmediklerini belirtmifllerdir.
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Salata çeflitleri incelendi¤inde I. ve II kademe ö¤rencilerinin genelde ma-
rul(%32.7-%20.0) çoban salatas›n› (%12.7-%14.5) ve bunun d›fl›nda I kademe ö¤renci-
lerinin %31.8’i patates salatas›n›, II kademe ö¤rencilerinin %45.5’i k›s›r› sevdikleri bu-
lunmufltur. 

Genel olarak incelemelere bak›ld›¤›nda  I kademe ö¤rencilerinin daha fazla ye-
mek seçti¤i ve sevdikleri yiyecekleri yazmakta hiç zorlanmad›klar› görülmüfltür. II
kademe ö¤rencilerine anket uygulan›rken  ö¤renciler “eskiden sevmezdim ama flim-
di çok seviyorum” sözcü¤ünü çok kullanm›fllard›r. Buradan ö¤rencilerin yafllar› bü-
yüdükçe damak tatlar›n›n de¤iflti¤i ve yeni damak tatlar›n›n olufltu¤u  baflkalar›n›n
etkisinde kalmadan kendi yemek tercihleri oluflturduklar› görülmektedir. 

TTaabblloo--66 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn öö¤¤üünn aarraallaarr››nnddaa yyiiyyeecceekk vvee iiççeecceekk ttüükkeettmmee dduurruummllaarr›› vvee
ttüükkeettttiikklleerrii yyiiyyeecceekklleerriinn--iiççeecceekklleerriinn  ddaa¤¤››ll››mm››((NN==222200))

Tablo 6 incelendi¤inde I. ve II. kademe ö¤rencilerinin %48.2-%61.8 ö¤ün ara-
lar›nda  bazen yiyecek-içecek tüketti¤i, %33.6-%30.9’unun her zaman tüketti¤i, ö¤ün
aralar›nda yiyecek-içecek tüketmeyenlerin ise say›s›n›n oldukça az oldu¤u (%18.2-
%7.3) bulunmufltur.Ö¤ün aralar›nda yiyecek tüketmeyen I kademe ö¤rencileri ifltah›
olmad›¤› ve ö¤ün saatlerinde yemek yemedikleri için ailelerinin k›zd›¤› için tüketme-
diklerini belirtmifllerdir. Ö¤ün aralar›nda yiyecek tüketimi II. kademe ö¤rencilerinde
daha fazlad›r.

Ö¤ün aralar›nda tüketilen içecek gruplar› incelendi¤inde;  I kademe ö¤renci-
lerinin sütü (%67.7) II kademe ö¤rencilerinin ise kolay› (%69.6) daha fazla tükettikle-
ri bulunmufltur. Bunun d›fl›nda I. kademe ö¤rencilerinin %65.5’ i kola, %60.0’› meyve
suyu, %40.0’› ayran ve % 34.4’ü gazoz tüketti¤ini, II. kademe ö¤rencilerinin ise
%48.0’› meyve suyu, %40.1’i ayran,%29.4’ü süt,%17.6’s› gazoz tükettiklerini belirtmifl-
lerdir. I. kademe ö¤rencilerinin içecek olarak sütü tercih etmeleri ise sevindirici bir so-
nuçtur.
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TTüükkeettiimm dduurruummuu

Tüketir
Tüketmez
Bazen tüketir

TTüükkeettiilleenn YYiiyyeecceekk -- ‹‹ççeecceekk  ÇÇeeflfliittlleerrii

Kola      
Gazoz  
Ayran
Süt                                           
Meyve suyu                    
Taze meyve                    
Kuru meyve                   
Kuruyemifl                     
Bisküvi
Yo¤urt
Pasta ve börek türleri
Cips

II..KKAADDEEMMEE
SS          %%

37        33.6
20        18.2
53        48.2

((NN==9900))

59        65.5
31        34.4
36        40.0
61        67.7
54        60.0
61        67.7
32        35.5
36        40.0
59        65.5
43        47.7
41        45.5
59        65.5

IIII..KKAADDEEMMEE
SS           %%

34          30.9
8            7.3
68          61.8

((NN==110022))

71          69.6
18          17.6
41          40.1
30          29.4
49          48.0
70          68.6
34          33.3
30          29.4
64           62.7
38           37.2
54           52.9
51           50.0

                                                 



Ö¤rencilerin yafl grubu artt›kça kola vb. asitli içeceklerin fazla tüketildi¤i süt,
ayran, meyve suyu gibi daha yaral› içeceklerin tüketiminin azald›¤› dikkat çekici bir
sonuçtur. Ö¤rencilere asitli içeceklerin zararlar› anlat›larak süt, ayran ve meyve suyu
gibi daha yaral› içeceklerin tüketimi art›r›labilir. Yabanc› (2004), 11-14 yafl aras› okul
çocuklar› üzerinde yapt›¤› bir çal›flmada kolal› içeceklerin tüketimi erkeklerde 94.2
cc/gun,  k›zlarda da 93.4 cc/gun olarak saptam›fl, çocuklar›n sabah kahvalt›da bile
kola içtiklerini belirtmifltir. 

Ö¤ün aralar›nda meyve tüketiminde her iki kademe ö¤rencileri de taze mey-
veyi daha çok tercih etmektedir (%67.7-%68.6). Bunun yan›nda kuru meyveler de her
iki grup taraf›ndan da tüketilmektedir (%35.5-%33.3).

I.ve II kademe ö¤rencilerin de cips tüketimi de yüksek orandad›r(%65.5-
%50.0) bunun yan›nda kuruyemifl (%40.0-%29.4) ve yo¤urt da (%47.7-%37.2) tüketil-
mektedir. I kademe ö¤rencileri aras›nda kuruyemifl ve yo¤urt tüketimi  II. kademe
ö¤rencilerine göre daha fazlad›r.

Ö¤ün aralar›nda tüketilen yiyecekler aras›nda iki kademe ö¤rencileri aras›nda
da   bisküvi(%65.5-%62.7) ve pasta börek türleri (%45.5-%52.9)tüketimi fazlad›r. Okul
ça¤› çocuklar› ö¤ün aralar›nda, özellikle okul sonras› çeflitli besinler at›flt›rmak ister-
ler. Bunun için besleyici de¤eri yüksek, enerjisi düflük olan sebze, meyve gibi besin-
ler tercih edilmelidir (Duyff, 1998). 

TTaabblloo -- 77 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn aaiilleelleerriinnddeekkii bbeesslleennmmeeyyee öözzggüü aall››flflkkaannll››kkllaarr››nn››nn ddaa¤¤››ll››--
mm›› ((NN==222200))

Tablo 7 incelendi¤inde; araflt›rmaya kat›lan I. ve II. kademe ö¤rencilerinin ai-
lelerinde beslenmeye özgü al›flkanl›klar›n bafl›nda Ö¤ünlerin belirli saatlerde yenme-
si gelmektedir. (%70.9-%61.8). Tablo 7’ deki sonuçlar incelendi¤inde I. kademe ö¤ren-
cilerinin ailedeki beslenmeye özgü kurallara daha çok dikkat ettikleri bulunmufltur.
Ayr›ca seçeneklerde bulunan özelliklerin d›fl›nda I. kademe ö¤rencilerinin % 41.8’i el-
lerinin y›kamadan masaya oturulmamas› ve % 44.5’i yeme¤e büyükler bafllamadan
bafllanmamas› gibi beslenmeye özgü al›flkanl›klar›n›n oldu¤u saptanm›flt›r. Veriler in-
celendi¤inde yafl ilerledikçe beslenmeye özgü al›flkanl›klara ve kurallara daha az dik-
kat edildi¤i görülmektedir.
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BBeesslleennmmee aall››flflkkaannll››kkllaarr››

Ö¤ünlerin belirli saatlerde yenmesi

Sofraya büyüklerden önce oturup ,onlardan önce kalk›lmamas›

Yemek saati kaç›r›ld›ysa baflka yemek haz›rlamamas›

Herkesin uygun oldu¤u saatte yeme¤ini yemesi

Ellerin y›kanmadan masaya oturulmamas›

Yeme¤e büyükler bafllamadan bafllanmamas›

II..KKAADDEEMMEE

SS        %%

78      70.9

56      50.9

51      46.4

36      32.7

46      41.8

49     44.5

II II..KKAADDEEMMEE

SS        %%

68 61.8

33 30.0

31 28.2

33 30.0

19 17.3

--- ---

                                   



TTaabblloo-- 88 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ssaabbaahh kkaahhvvaalltt››ss›› yyaapp››pp öö¤¤lleenn yyeemmeekk yyeemmee dduurruummllaarr››nn››nn
ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==222200))

Tablo 8 incelendi¤inde; I.ve II. kademe ö¤rencilerinin %79.0-74.5’ nin sabah
kahvalt›s›n› her zaman yapt›¤› ve %-82.7 ‘ sinin de ö¤len yeme¤ini her zaman yedi¤i
bulunmufltur. Sabah kahvalt›s›n› (%13.6-%17.3) ve ö¤len yeme¤ini (%12.7) bazen ak-
satan ö¤renciler her iki kademede de görülmektedir.

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerinde sosyo- ekonomik düzeyleri düflüktür ve
ancak çeflit olarak az yiyecek içerse de sabah kahvalt›lar›n› yapt›klar› bulunmufltur.
Ö¤rencilerle yap›lan görüflmelerde kahvalt› yapmad›klar› zaman kendilerini huzur-
suz, yorgun, mutsuz hissettikleri bunun için azda olsa kahvalt›da bir fleyler yedikle-
rini belirtmifllerdir.

TTaabblloo--99 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ssaabbaahh kkaahhvvaalltt››ss›› vvee öö¤¤lleenn yyeemmee¤¤iinnii yyeeddiikklleerrii mmeekkaannllaarr››nn
ddaa¤¤››ll››mm››((NN==222200))

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤u sabah kahvalt›s› ve ö¤len
yeme¤ini evde yemektedir (%84.5-%80.0). Bunun yan›nda sabah kahvalt›s› ve ö¤len
yeme¤ini okulda yiyenlerde bulunmaktad›r (%14.5-%20.0). Bu ö¤rencilerle yap›lan
görüflmelerde ; evlerinin uzak olmas› nedeniyle sabah daha erken yola ç›kmak zorun-
da olduklar›n› , sabah uyanamad›klar› için de uykuyu kahvalt›ya tercih ettiklerini ve
kahvalt› yapmaya vakit bulamad›klar› için sabah kahvalt›s›n› okulda yapt›klar›n› ay-
r›ca ö¤le aras› da eve gitmedikleri için ö¤len yemeklerini okulda yediklerini belirtmifl-
lerdir.
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YYeemmeekk yyeemmee mmeekkaannllaarr››

Evde yiyenler
Okulda yiyenler
D›flar›da yiyenler

II..KKAADDEEMMEE
SS          %%

93 84.5
16 14.5
1 0.9

IIII..KKAADDEEMMEE
SS           %%

88 80.0
22 20.0
0 00.0

SSaabbaahh kkaahhvvaalltt››ss›› vvee
öö¤¤lleenn yyeemmee¤¤ii yyeemmee
dduurruummllaarr››
Her zaman yapar-yer
Bazen yapar-yer
Hiç yapmaz-yemez

SSAABBAAHH KKAAHHVVAALLTTIISSII ÖÖ⁄⁄LLEENN YYEEMMEE⁄⁄‹‹

II..KKAADDEEMMEE
SS %%

87 79.0
15 13.6
8 7.3

II..KKAADDEEMMEE
SS %%

82 74.5
19 17.3
9 8.2

II..KKAADDEEMMEE
SS %%

91 82.7
14 12.7
5 4.5

II..KKAADDEEMMEE
SS %%

91 82.7
14 12.7
5 4.5

                                                               



TTaabblloo--1100 SSaabbaahh kkaahhvvaalltt››ss›› vvee öö¤¤lleenn yyeemmeekklleerriinniinn ookkuullddaa yyiiyyeenn öö¤¤rreenncciilleerriinn yyee--
ddiikklleerrii yyiiyyeecceekklleerriinn ssaatt››nn aall››nndd››¤¤›› yyeerrlleerriinn  ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==1177--2222))

I. kademe ö¤rencilerinden sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤ini okulda yiyen 17
ö¤renci genelde okul kantininden ald›klar› (%47.1) ve evden getirdikleri yiyecekleri
(%41.2) yemektedir ancak ayn› durumda olan, 22 II. kademe ö¤rencisi ise bakkaldan
al›nan  (%50.0) ve evden getirilen yiyecekleri (%36.3) tüketmektedir. II. kademe ö¤-
rencileri bakkaldan al›nan yiyeceklerin daha cazip oldu¤unu, okul kantinin de sade-
ce simit oldu¤unu ve simit yemekten b›kt›klar›n› ayr›ca evden yemek tafl›mak isteme-
dikleri için bakkaldaki paketli yiyecekleri al›p yemenin daha kolay oldu¤unu belirt-
mifllerdir. I. kademe ö¤rencileri ise bakkala gitmekten korktuklar› ve ö¤retmenleri
k›zd›¤› için bakkala  gidemediklerini bu yüzden de okula kantininde sat›lan simidi ve
aileleri haz›rlad›ysa onlar›n çantalar›na koyduklar› yiyecekleri tükettiklerini belirt-
mifllerdir. 

TTaabblloo--1111 SSaabbaahh kkaahhvvaalltt››ss›› vvee öö¤¤lleenn yyeemmee¤¤ii yyeemmeeyyeenn öö¤¤rreenncciilleerriinn yyeemmeemmee nnee--
ddeennlleerriinniinn ddaa¤¤››ll››mm›› ((NN==1133--1144))

Sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤i yemeyen, 13 I. kademe ö¤rencisinin neden-
leri aras›nda öncelikle ifltah›n›n olmamas› (%76.9), daha sonra haz›rlayan›n olmama-
s›, geç kalkmas› ve oyunu tercih etmesi (%69.2) yer al›rken, 14  II. kademe ö¤rencisi-
nin nedenleri aras›nda öncelikle hepsinin rejim yapmas› (%100.0), sonra can›n›n iste-
memesi (%50.0) ve son olarak oyunu tercih etmesi (%42.8) gelmektedir. Nedenler iki
kademe ö¤rencileri için farkl›d›r ve k›yaslama yap›l›rsa II. kademe ö¤rencileri daha
çok rejim yapt›¤› ve oyunu tercih etti¤i için I. kademe  ö¤rencileri ise ifltah›n›n olma-
mas› nedeniyle ö¤ünlerini atlamaktad›r. 
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ÖÖ¤¤üünn AAttllaammaa NNeeddeennii

Can›n›n istememesi
‹fltah›n›n olmamas›
Vaktinin olmamas›
Haz›rlayan›n olmamas›
Rejim yapmas›
Uyanamamas›
Geç kalkmas›
Sevmemesi
Oyunu tercih etmesi

II..KKAADDEEMMEE
SS          %%
8 61.5

10 76.9
8 61.5
9 69.2
1 7.6
8 61.5
9 69.2
6 46.1
9 69.2

IIII..KKAADDEEMMEE
SS           %%
7 50.0
3 21.4
4 28.5
2 14.2
14 100.0
4 28.5
4 28.5
4 28.5
6 42.8

YYiiyyeecceekk ttüürrlleerrii

Okul kantininden al›nan yiyecekler
Bakkaldan al›nan yiyecekler
Evden getirilen yiyecekler

II..KKAADDEEMMEE
SS          %%

8 47.1
2 11.7
7 41.2

IIII..KKAADDEEMMEE
SS           %%

3 13.6
11 50.0
8 36.3

                                                      



Tablo- 12 Ö¤rencilerin aç›kta sat›lan yiyecekleri alma durumlar›n›n ve al›nan
yiyeceklerin   da¤›l›m› (N=220)

**  :: YYaallnn››zz II kkaaddeemmee öö¤¤rreenncciilleerriinniinn tteerrcciihhlleerrii
**: Yaln›z II kademe ö¤rencilerinin tercihleri

Ö¤rencilerin aç›kta sat›lan yiyecekleri alma durumlar› incelendi¤inde I. kade-
me ö¤rencilerinin %11.8’inin II. kademe ö¤rencilerinin %13.6’s›n›n aç›kta sat›lan yiye-
cekleri sat›n ald›¤›, I. kademe ö¤rencilerinin %46.4’ünün, II. kademe ö¤rencilerinin %
27.3’ünün aç›kta sat›lan yiyecekleri almad›¤› bulunmufltur.Al›nan yiyeceklerin türle-
ri incelendi¤inde I. ve II. kademe ö¤rencilerinin I.s›rada ilk tercihleri simittir (%76.3-
%61.3).. II. s›rada ilk olarak  I. kademe ö¤rencilerinin %27.2’si dondurmay› tercih
ederken II. kademe ö¤rencilerinin %25.0’› simidi tercih etmektedir. Bunun d›fl›nda çe-
kirdek, mey buz, po¤aça, fleker ve tatl› da al›nan yiyecekler aras›ndad›r. 

TTaabblloo--1133 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn aaçç››kkttaa ssaatt››llaann yyiiyyeecceekklleerrii aallmmaa vvee aallmmaammaa  nneeddeennlleerriinniinn
ddaa¤¤››ll››mm››((NN== 5599--5511//8800--3300  ))
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AAçç››kk yyiiyyeecceekk aallmmaa dduurruummuu

Al›r 
Almaz
Bazen al›r
AAll››nnaann yyiiyyeecceekklleerriinn ttüürrüü vvee ss››rraallaammaass››

1- Simit
2- Dondurma
3- *Çekirdek-

**Mey buz
4- *Dondurma-

**Simit
5- *Pamuk helva-

**Po¤aça
6- *fieker-

**Dondurma
7- *Pamuk helva-

**Gofret
8- *fieker-

*Po¤aça-
9- Tatl›

II.. KKAADDEEMMEE
SS          %%
13 11.8
51 46.4
46 41.8

((NN==5599))

45 76.3
6 10.2
5 8.5
--- ---
16 27.2
--- ---
9 15.3
--- ---
7 13.5
--- ---
12 20.4
--- ---
8 13.7
--- ---
7 11.9

IIII.. KKAADDEEMMEE
SS           %%
15 13.6
30 27.3
65 59.1

((NN==8800))

49 61.3
6 7.5
--- ---
7 8.8
--- ---
20 25.0
--- ---
16 20.0
--- ---
11 13.8
--- ---
12 5.4
--- ---
10 12.5
9 11.3

SSaatt››nn aallmmaa nneeddeennlleerrii

Can›n›n istemesi
Merak etmesi
Arkadafllar›ndan etkilenmesi
Ac›kmas›

SSaatt››nn aallmmaammaa nneeddeennlleerrii

Paras›n›n olmamas›
Ailesinin yasaklamas›
Sevmemesi
Okulun yasaklamas›
Temizli¤ine güvenmeme
Sa¤l›ks›z bulma

II.. KKAADDEEMMEE
SS          %%

((NN==5599))
43 72.9
15 25.4
17 28.8
47 79.6

((NN==5511))

26 50.9
22 43.1
26 50.9
18 35.2
33 64.7
37 72.5

IIII.. KKAADDEEMMEE
SS          %%

((NN==8800))
49 61.2
7 8.7
12 15.0
41 51.3

((NN==3300))

10 33.3
5 16.6
6 20.0
0 0,0
15 50.0
22 73.3

                                                                               



Aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n alan,( %59) I. kademe ö¤rencisinin nedenleri
aras›nda %79.6’s›n›n ac›kmas›, %72.9’unun ise can› istedi¤i için yer al›rken (%80) II.
kademe ö¤rencilerinin nedenleri aras›nda %61.2’sinin can›n›n istemesi, %51.3’ünün
ac›kmas› yer almaktad›r. Her iki kademe ö¤rencileri de aç›kta sat›lan yiyecekleri al›r-
ken arkadafllar›ndan etkilenmektedir (%28.8-%15.0).

Aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n almayan  I.ve II. kademe ö¤rencilerinin neden-
leri aras›nda genelde sa¤l›ks›z bulmalar›( %72.5-73.3), temizli¤ine güvenmeme
(%64.7-%50.0) yer almaktad›r. Ayr›ca I. kademe ö¤rencilerinin %50.9’u paras›n›n ol-
mamas› ve sevmemesi, % 43.1’ailesinin yasaklamas›,%35.2’i okulun yasaklamas› ne-
deniyle aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n almamaktad›r.

Okulda ö¤retmenler taraf›ndan ve evde aileleri taraf›ndan aç›kta sat›lan yiye-
ceklerin sa¤l›ks›z oldu¤u ö¤rencilere vurgulanmaktad›r. Ancak bu uyar›lar› II. kade-
me ö¤rencilerinin dikkate almad›¤› görülmektedir.

TTaabblloo--1144 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn aaiilleelleerriinniinn hhaazz››rrllaadd››¤¤›› yyiiyyeecceekklleerrii ookkuullaa ggeettiirrmmeekk vvee ttüü--
kkeettmmeekktteenn ççeekkiinnmmee nneeddeennlleerriinniinn ddaa¤¤››ll››mm››((NN==222200))

Tablo 14 incelendi¤inde ö¤rencilerin ailelerinin haz›rlad›¤› yiyecekleri okula
getirmekten ve okulda tüketmekten çekinme nedenleri görülmektedir. I. kademe ö¤-
rencilerinin %76.4’ü arkadafllar›n›n can›n›n istemesini, %63.6‘s› arkadafllar›yla paylafl-
mak istememesini, %35.5’i utanmas›n›,  II. kademe ö¤rencilerinin %40.9’u utanmas›-
n›, %35.5’i arkadafllar›n›n alay etmesini, %32.7’si di¤er arkadafllar›n›n can›n›n isteme-
sini %30.0’› tafl›man›n zor olmas›n› neden olarak göstermektedir. Veriler incelendi-
¤inde I. kademe ö¤rencilerinde arkadafllar›n›n can› isteyebilece¤i ve paylaflmak iste-
medi¤i için II. kademe ö¤rencilerinin ise utanmas›, arkadafllar›n›n alay etmesinden
korkmas›, tafl›man›n zor olmas› nedeniyle okula yiyecek getirmedikleri bulunmufltur.

TTaabblloo 1155 ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ookkuull hhaarrççll››¤¤›› iillee eenn ççookk aalldd››kkllaarr›› yyiiyyeecceekklleerriinn ddaa¤¤››ll››--
mm››((NN==222200))
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NNeeddeennlleerr

Tafl›man›n zor olmas›
Utanmas›
Yeme¤in so¤umas›
Akflam yeme¤i ile ayn› olmas›
Arkadafllar›n›n alay etmesi
Di¤er arkadafllar›n›n can›n›n istemesi
Arkadafllar›yla paylaflmak istememesi

II.. KKAADDEEMMEE
SS          %%

10 9.1
39 35.5
29 26.4
33 30.0
29 26.4
84 76.4
70 63.6

IIII.. KKAADDEEMMEE
SS           %%

33 30.0
45 40.9
24 21.8
21 19.1
39 35.5
36 32.7
12 10.9

AAll››nnaann yyiiyyeecceekklleerr

Bisküvi
Çikolata
Kola
Po¤aça
Cips
fieker
Kraker
Ayran
Sak›z
Meyve suyu
Simit
Ekmek aras› yiyecekler

II.. KKAADDEEMMEE
SS          %%

58 52.7
65 59.1
25 22.7
23 20.9
55 50.0
32 29.1
45 40.9
28 25.5
43 39.1
50 45.5
101 91.8
14 12.7

IIII.. KKAADDEEMMEE
SS           %%

53 48.2
68 61.8
24 21.8
19 17.3
62 56.4
35 31.8
28 25.5
13 11.8
48 43.6
37 33.6
68 61.8
15 13.6

                                                      



Okul harçl›¤› ile en çok sat›n al›nan yiyecekler incelendi¤inde I.kademe ö¤ren-
cilerinin %91.8’i simit, %59.1’i çikolata, II. kademe ö¤rencilerinin %61.8’i simit ve çi-
kolata, %56.4’ü cips almaktad›r. Her iki kademe ö¤rencileri de öncelikle simit almak-
tad›r. I.kademe ö¤rencileri II. kademe ö¤rencilerine göre daha fazla kraker almakta-
d›r. II. kademe ö¤rencileri cipsi daha önce tercih ederken I.kademe ö¤rencileri daha
fazla meyve suyu almaktad›r.

Çocuklara iyi beslenme al›flkanl›klar› kazand›rmak büyüme, geliflme ve sa¤l›k
durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme
obezite, kalp damar hastal›klar›, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz gibi kronik has-
tal›klar›n önlenmesinde çok önemlidir (Yabanc›, Tez).

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Yap›lan bu araflt›rman›n sonucunda;araflt›rmaya kat›lan  I. ve II. kademe ö¤-
rencilerinin BKI’lerinin düflük oldu¤u (%89.1-%53.6) ve II. kademe ö¤rencilerinin
%42.8’inin ise normal BKI’nde olduklar› bulunmufltur.

Araflt›rmaya kat›lan I. ve II. kademe ö¤rencilerinin annelerinin (%62.7-%58.2)
ve babalar›n›n (%34.5-%42.7) ilkokul mezunu oldu¤u ve annelerinin genelde ev han›-
m› (%94.5) babalar›n›n ise iflçi (%47.3-%43.6) oldu¤u bulunmufltur. Araflt›rma sonu-
cunda elde edilen verilere göre ö¤rencilerin ailelerinin hem e¤itim seviyesinin hem
de ekonomik düzeylerinin düflük oldu¤u bulunmufltur.

Her iki kademe ö¤rencilerinin %73.6-%80.9’u günde 3 ö¤ün yemek yemekte-
dirler. I. kademe ö¤rencilerinin %50.0’› ö¤ün atlarken II. kademe ö¤rencilerinin
%63.6’s› bazen ö¤ün atlamaktad›r. Atlan›lan ö¤ünler her iki kademe ö¤rencilerinde
de öncelikle sabah kahvalt›s› (%38.2-%45.0) ve ö¤len yeme¤idir (%29.1-%37.5).

I. kademe ö¤rencilerinin %47.3’ü yemek seçerken, II. kademe ö¤rencilerinin
%38.2’si bazen yemek seçmektedir. I. kademe ö¤rencileri  daha fazla yemek seçmek-
tedir.

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin et yemeklerinden en çok köfte,tavuk ve keflke-
¤i çok sevdikleri, ancak I. kademe ö¤rencilerinin tavuk ve k›ymay› sevmedikleri,
II.kademe ö¤rencilerinin ise ci¤er ve köfteyi sevmedikleri bulunmufltur.

Sebze yemeklerinden I. kademe ö¤rencilerinin ›spanak, patates, patl›can› II.
kademe ö¤rencilerinin ise taze fasulye, ›spanak, patatesi sevdikleri, ancak I. kademe
ö¤rencilerinin karnabahar, p›rasay› sevmedikleri,  II. kademe ö¤rencilerinin karnaba-
har, kabak, patl›can› sevmedikleri bulunmufltur.

Kuru baklagil yemeklerinden, I. ve II. kademe ö¤rencilerinin kuru fasulye, no-
hut ve mercimek sevilen yiyecekler aras›ndayken bu yiyecekler yine sevilmeyen yi-
yecekler aras›ndad›r.

Hamur ifllerinden; bükme, pasta ve börek I. ve II. kademe ö¤rencilerinin sev-
dikleri yiyecekler aras›nda yer al›rken I. kademe ö¤rencilerinden po¤aça, pasta ve bö-
re¤i sevmeyenlerde bulunmaktad›r.  II. kademe ö¤rencilerinin hamur ifllerinden sev-
medikleri yiyecek yoktur.

Zeytin ya¤l› yiyeceklerden her iki kademe ö¤rencileri için en çok sevilen çeflit
yaprak sarmas›, I. kademe ö¤rencilerinin sevmedikleri yiyecek olarak zeytin ya¤l› p›-
rasa,  II. kademe ö¤rencilerinin ise taze fasulye oldu¤u bulunmufltur.

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin mercimek, tarhana, mantar çorbalar›n› sevdik-
leri, I. kademe ö¤rencilerinin iflkembe ve tarhana çorbalar›n› sevmedikleri, II. kademe
ö¤rencilerinin ise tarhana, mantar çorbalar›n› sevmedikleri bulunmufltur.
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Makarnalardan; I. kademe ö¤rencilerinin sade, yo¤urtlu, k›ymal› çeflitlerini
sevdikleri  II. kademe ö¤rencilerinin ise yo¤urtlu, ketçapl›, k›ymal› ve salçal› çeflitle-
rini sevdikleri ancak I. kademe ö¤rencilerinin k›ymal› ve salçal›  II. kademe ö¤renci-
lerinin ise salçal› ve sade çeflitlerini sevmedikleri bulunmufltur.

Pilavlardan her iki kademe ö¤rencileri de pirinç, bulgur ve mercimek pilav›n›
sevmektedir. I. kademe ö¤rencilerinden bulgur ve pirinç pilav›n› sevmeyenler oldu-
¤u gibi II. kademe ö¤rencilerinden de bulgur pilav›n› sevmeyenler bulunmaktad›r.

I. kademe ö¤rencilerinin baklava, tulumba ve sütlaç tatl›lar›n› çok sevdikleri,
II. kademe ö¤rencilerinin ise baklava, tulumba ve ekmek kaday›f› tatl›lar›n› çok sev-
dikleri bulunmufltur. I. kademe ö¤rencileri ekmek kaday›f›n› sevmedikleri tatl› olarak
belirlerken  II. kademe ö¤rencileri ise baklava, kemal pafla ve flam tatl›s›n› sevmedik-
leri tatl› olarak belirlemifltir.

I. ve II. kademe ö¤rencileri; patates, biberi sevilen k›zartma çeflidi olarak belir-
tirken I. kademe ö¤rencileri biber ve kaba¤›,  II. kademe ö¤rencileri ise patl›can ve ka-
ba¤› sevilmeyen k›zartma çeflidi olarak belirtmifllerdir.

I. kademe ö¤rencileri marul, patates ve çoban salatas›n› en çok sevilen salata
çeflitleri olarak belirlerken,  II. kademe ö¤rencilerinin k›s›r, marul ve çoban salatas›n›
sevdikleri ancak her iki kademe ö¤rencilerinin de turp salatas›n› sevmedikleri bulun-
mufltur.

Sonuçlar incelendi¤inde yemek konusunda I. kademe ö¤rencilerinin II.kade-
me ö¤rencilerine göre daha seçici olduklar› görülmektedir. Ö¤rencilerinin ço¤unun
kendilerine sunulan yiyecek gruplar› aras›nda sevmedikleri çeflidin olmad›¤›n› her
çeflidini sevdiklerini belirmifllerdir. Bu say› II. kademe ö¤rencilerinde daha fazlad›r.

I. kademe ö¤rencilerinin %33.6’s› ö¤ün aralar›nda bir fleyler tüketirken II. ka-
deme ö¤rencilerinin% 61.8 ‘i bazen tüketmektedir. Ö¤ün aralar›nda içecek olarak
I.kademe ö¤rencilerinin % 67.7’si süt tüketirken II. kademe ö¤rencilerinin %69.6’s›
kola tüketmektedir. Buradan da II. kademe ö¤rencileri aras›nda kola vb. asitli içecek
tüketiminin fazla oldu¤u sonucunu ç›kartabiliriz. Taze meyve, bisküvi ve cips  iki ka-
deme ö¤rencilerinin de ö¤ün aralar›nda ço¤unlukla tükettikleri yiyecekler aras›nda-
d›r.

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin ailedeki beslenmeye özgü al›flkanl›klar› aras›n-
da ö¤ünlerin belirli saatlerde yenmesi (%70.9-%61.8) sofraya büyüklerden önce otu-
rup onlar kalkmadan kalk›lmamas› (%50.9-%30.0) yer almaktad›r. Bunun d›fl›nda  I.
kademe ö¤rencilerinin %46.4’ü yemek saati kaç›r›ld›ysa baflka yemek haz›rlanmama-
s›, %44.5’i yeme¤e büyüklerden önce bafllamama ve %41.8’i ellerin y›kanmadan ma-
saya oturulmamas›, II. kademe ö¤rencilerinin ise %30.0’› herkes uygun oldu¤u saatte
yeme¤ini yemesi ve %28.2’si yemek saati kaç›r›ld›ysa baflka yemek haz›rlanmamas›
gibi al›flkanl›klar›n›n oldu¤u belirtmifllerdir.

Bu sonuçlar incelendi¤inde I. kademe ö¤rencilerinin ailedeki beslenmeye öz-
gü al›flkanl›klara daha fazla uydu¤u görülmektedir.

I. ve II. kademe ö¤rencilerinin ço¤u sabah kahvalt›s›n› her zaman (%97.0-
%74.5) yapt›¤›, ö¤len yeme¤ini ise her zaman (%82.7) yedi¤i ve genelde evde yedik-
leri (%84.5-%80.0) bulunmufltur. 

Sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤ini okulda yiyen I. kademe ö¤rencileri okul
kantini ve evden getirilen yiyecekleri tüketirken II. kademe ö¤rencileri bakkaldan al›-
nan yiyecekleri tüketmektedir.
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Sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤i yemeyen I. kademe ö¤rencileri ifltah›n›n ol-
mamas›n›, haz›rlayan›n olmamas›n›, geç kalkmas›n› ve oyunu tercih etmesini neden
olarak gösterirken, II. kademe ö¤rencileri rejim yapmay› neden olarak göstermekte-
dir ve sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤ini aksatan I. kademe ö¤rencileri derslerde ba-
flar›l› olmad›klar›n› belirtirken, II. kademe ö¤rencileri bazen baflar›l› olduklar›n› be-
lirtmifllerdir. Buradan I. kademe ö¤rencilerinin yemek yememek için daha fazla ne-
denlerinin oldu¤u, II. kademe ö¤rencilerinin ise ö¤ünleri atlad›klar›nda baflar›l› ola-
mad›klar›n› gizleme çabalar›n›n oldu¤u sonucunu ç›kartabiliriz.

I. kademe ö¤rencilerinin %46.4’ü aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n almazken I.ve
II. kademe ö¤rencilerinin ço¤u bazen aç›kta sat›lan yiyecekleri almaktad›r (%41.8-
%59.1). Al›nan yiyecekler aras›nda ilk s›ray› simit almaktad›r. Bunun d›fl›nda; don-
durma, çekirdek, meybuz, pamuk helva, po¤aça, fleker, tatl› ve gofret al›nan yiyecek-
ler aras›ndad›r.

Aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n alma nedenleri aras›nda can›n›n istemesi, ac›k-
mas› yer al›rken aç›kta sat›lan yiyecekleri sat›n almamalar› nedenleri aras›nda her iki
kademe ö¤rencileri de öncelikle sa¤l›ks›z bulmalar› (%72.5-%73.3), temiz olmama-
s›(%64.7-%50.0) ve I. kademe ö¤rencileri için ayr›ca paras›n›n olmamas› ve sevmeme-
si yer almaktad›r.

Ailelerinin haz›rlad›¤› yiyecekleri okula getirmek ve okulda tüketmekten çe-
kinen I. kademe ö¤rencilerin nedenleri aras›nda öncelikle arkadafllar›n›n can› isteye-
bilece¤i ve arkadafllar›yla paylaflmak istememesi yer al›rken II. kademe ö¤rencilerinin
nedenleri aras›nda utanmas›,arkadafllar›n›n alay etmesi ve tafl›man›n zor olmas› yer
almaktad›r.

Okul harçl›¤› ile her iki kademe ö¤rencileri de ayn› yiyecekleri almaktad›r. Si-
mit ilk s›ray› al›rken bunun yan›nda bisküvi, çikolata, cips, sak›z, meyve suyu da al›-
nan yiyecekler aras›ndad›r. I. kademe ö¤rencileri II. kademe ö¤rencilerine göre daha
çok kraker almaktad›r.

ÖÖnneerriilleerr

Ö¤rencilere okulda rehber, s›n›f ve beslenme ö¤retmenleri taraf›ndan;
1- Ö¤ün aralar›nda tüketilen yiyeceklerin ana ö¤ünlerde daha sa¤l›kl› yiyecek-

lerin tüketilmesine engel oldu¤u için ara ö¤ünlerde daha sa¤l›kl› yiyeceklerin tüketi-
lebilece¤i,

2- Yine ö¤ün aralar›nda tüketilen kola vb. asitli içeceklerin yerine sa¤l›kl› bes-
lenmelerine yard›mc› olacak ayran, süt, meyve suyu  gibi içeceklerin cips vb. yiyecek-
ler yerine de meyve, yo¤urt gibi yiyeceklerin tüketilmesinin daha yararl› olaca¤›,

3- Okul kantini ve bakkal gibi, yerlerden al›nan yiyeceklerin her zaman sa¤l›k-
l› olmad›¤› bu yüzden evde tüketilen ya da evden getirilecek yiyeceklerin daha sa¤-
l›kl› ve temiz olaca¤›,

4- Ö¤rencilere her yeme¤in ayr› bir tad› oldu¤u, beslenme ve büyüme aç›s›n-
dan ayr› besin de¤erleri tafl›d›¤›, bu yüzden çevrenin, arkadafllar›n›n etkisinde kalma-
dan, ön yarg›da bulunmadan, her yeme¤i tatmalar› ve yemeleri, yemek seçmemeleri-
nin onlar›n aç›s›ndan daha yaral› olabilece¤i,

5- Okul harçl›klar› ile kar›n doyuracak yiyecekler yerine sa¤l›kl› ve düzenli
beslenmelerine yard›mc› olacak yiyecekleri almalar›n›n daha iyi olaca¤›,

6- Ö¤ün atlamalar›n›n onlar›n büyüme ve geliflmelerine olumsuz etki edece¤i
bu yüzden ö¤ünlerini düzenli bir flekilde yemelerinin büyüme ve geliflmelerine olum-
lu etki edece¤i, 
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7- Sabah kahvalt›s› ve ö¤len yeme¤inin baflar› için alt›n anahtar oldu¤u bu
yüzden bu ö¤ünleri aksatmamalarsa daha baflar›l› olabilecekleri,

8- Aç›kta sat›lan yiyeceklerin sa¤l›ks›z oldu¤u, temiz olmad›¤› ve bu tür yiye-
ceklerin al›nmamas›n›n sa¤l›klar› aç›s›ndan daha iyi olabilece¤i,

9- Ayr›ca ö¤renci velilerine yine ö¤retmenler arac›l›¤›yla  bu konularda bilgi-
ler verilebilir.

10- Annelere daha özenli yemek yapmalar› onlar›n sevebilece¤i, ifltah›n› aça-
bilece¤i, be¤enisini kazanabilece¤i flekilde haz›rlay›p,süslemeler yaparak sevilmeyen
yiyecekleri sevilebilir hale getirilebilece¤i anlat›labilir.
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CCOOMMPPAARRIISSIIOONN OOFF TTHHEE NNUUTTRRIITTIIOONN HHAABBIITTSS 
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SSCCHHOOOOLL IINN AAFFYYOONN CCIITTYY

MMeelleekk YYAAMMAANN**

HHüüllyyaa YYAALLÇÇIINNKKAAYYAA****

MMiinnee KKOORRKKMMAAZZ******

AAbbssttrraacctt

This search was planned and applied for  the first and the second stages
students who were  in the Salim Pancar primary school in Afyon, in order to de-
termine the differences between nutrition habits .

The search was realized asking the openion of the 220 students who we-
re the first and the second stages of the Salim Pancar primary school in Afyon.
According to the inventions that was obtained from the result of the search,
Body Mass Index  ( BMI ) was determined low level in 89,1% of the first stage
and 53,6 % of the second stage students. As all the students who were the first
and the second stage weren’t feeding three meals a day and both of them were
nourished fruits, buscuit and patoto cips  from the nutrition of view the first sta-
ge students were more selective than the second stage students were attached. 
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lescence, nutrition
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