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ANKARA BEYPAZARI Beypazar› Endüstri Meslek Lisesi

ANKARA ÇANKAYA 50. Y›l Lisesi 

ANKARA ÇANKAYA Ayranc› Lisesi 

ANKARA ÇANKAYA Ayranc› Ticaret Meslek Lisesi

ANKARA MAMAK Türközü fiehit Nuri Pamir Lisesi 

ANKARA MAMAK ‹mam Hatip Lisesi 

ANKARA NALLIHAN Fettah Güngör Teknik Lisesi

ANKARA POLATLI Anadolu Teknik Meslek Lisesi

ANKARA S‹NCAN Sincan Lisesi 

ANKARA S‹NCAN Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 

ANKARA S‹NCAN Fatih Endüstri Meslek Lisesi

ANKARA S‹NCAN Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi

ARDAHAN MERKEZ Endüstri Meslek Lisesi

ARTV‹N MERKEZ Teknik Lise

BURSA N‹LÜFER Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi 

BURSA ORHANEL‹ Orhaneli Türkan-Sait Y›lmaz Anadolu Lisesi

BURSA OSMANGAZ‹ Süleymançelebi Lisesi 

BURSA OSMANGAZ‹ Osmangazi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

BURSA YILDIRIM Ahmet Vefik Pafla Lisesi 

ÇANAKKALE MERKEZ ‹brahim Bodur Lisesi 

ÇANAKKALE MERKEZ Teknik Lisesi

D‹YARBAKIR KULP Kulp Lisesi 

D‹YARBAKIR MERKEZ Güler fievki Özbek Lisesi

ERZ‹NCAN MERKEZ Erzincan Milli Piyango Anadolu Lisesi

ERZ‹NCAN MERKEZ Endüstri Meslek Lisesi 

GAZ‹ANTEP fiEH‹TKAM‹L Abdülkadir Konuko¤lu Lisesi

I⁄DIR MERKEZ I¤d›r Lisesi 

‹STANBUL B.ÇEKMECE Büyükçekmece Lisesi 
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‹STANBUL BA⁄CILAR Ba¤c›lar Anadolu Teknik Lisesi

‹STANBUL BAHÇEL‹EVLER Erkan Avc› Anadolu Teknik Lisesi.

‹STANBUL BAKIRKÖY Florya Tevfik Ercan Lisesi 

‹STANBUL BAYRAMPAfiA R›fat Canayak›n Lisesi 

‹STANBUL BAYRAMPAfiA ‹stanbul Ticaret Odas› Anadolu Teknik Lisesi

‹STANBUL BEYO⁄LU Özel Saint Benoit Frans›z Lisesi

‹STANBUL BEYKOZ Fevzi Çakmak Lisesi 

‹STANBUL GÜNGÖREN Osman Ülkümen Lisesi 

‹STANBUL KADIKÖY Kad›köy Lisesi 

‹STANBUL KARTAL Aziz Bayraktar ‹mam Hatip Lisesi

‹STANBUL KARTAL ‹stek Özel Ulu¤bey Lisesi

‹STANBUL MALTEPE Anadolu Lisesi

‹STANBUL MALTEPE Maltepe Merkez Anadolu Lisesi 

‹STANBUL SARIYER ‹stek Özel Kemal Atatürk Lisesi

‹STANBUL SARIYER Özdemir Sabanc› Emirgan Lisesi 

‹STANBUL S‹L‹VR‹ Silivri Lisesi

‹STANBUL ÜMRAN‹YE Nam›k Kemal Lisesi 

‹STANBUL ZEYT‹NBURNU Tekstil Teknik Lisesi

‹STANBUL ZEYT‹NBURNU TR‹SAD Triko Örme ve Konfeksiyon Meslek Lisesi

‹ZM‹R BERGAMA Bergama  Endüstri Meslek Lisesi

‹ZM‹R BEYDA⁄ Cumhuriyet Lisesi

‹ZM‹R BORNOVA Seyit fianl› Endüstri Meslek Lisesi

‹ZM‹R FOÇA Cemil Midilli Lisesi 

‹ZM‹R KARfiIYAKA Vali Erol Çak›r Lisesi

‹ZM‹R KONAK Nam›k Kemal Lisesi 

‹ZM‹R KONAK Göztepe Anadolu Meslek Lisesi

‹ZM‹R MENEMEN Menemen Endüstri Meslek Lisesi

KARABÜK SAFRANBOLU Safranbolu Endüstri Meslek Lisesi

KARS SEL‹M Selim Lisesi 

MALATYA MERKEZ Kubilay Lisesi 

MALATYA MERKEZ fiehit Kemal Özalper Anadolu Teknik Lisesi 

MALATYA PÖTÜRGE Pötürge Endüstri Meslek Lisesi

MAN‹SA AKH‹SAR Akhisar Anadolu Ö¤retmen Lisesi

MAN‹SA SAL‹HL‹ Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi

MU⁄LA BODRUM Bodrum Lisesi 

MU⁄LA MERKEZ Mu¤la Anadolu Lisesi

SAKARYA ADAPAZARI Sakarya Anadolu Teknik Lisesi

SAKARYA HENDEK Ticaret Meslek Lisesi

S‹NOP AYANCIK Ayanc›k Meslek Lisesi

S‹NOP MERKEZ Atatürk Lisesi 

TEK‹RDA⁄ MERKEZ Endüstri Meslek Lisesi

TRABZON ARS‹N ‹mam Hatip Lisesi

TRABZON MERKEZ Atatürk Lisesi 

VAN MERKEZ Vali Haydar Bey Lisesi 

VAN MERKEZ Ticaret Meslek Lisesi
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ÖNSÖZ

Okul Ça¤›ndaki Çocuklarda Sa¤l›k Davran›fl› “Health Behaviour in School aged Children (HBSC)”
çal›flmas›, ilki 22 y›l önce yap›lm›fl olan, Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün ifl birli¤i ile çok uluslu bir araflt›rma
ekibi taraf›ndan yürütülen ve her 4 y›lda bir yinelenen kesitsel bir araflt›rmad›r. Türkiye’nin bu çal›flmaya
baflvurusu Atina’da 4-6 Kas›m 2004 tarihinde yap›lan HBSC toplant›s›nda de¤erlendirilerek geçici üye-
lik konumu ile kabul edilmifl ve Türkiye ilk kez 2005/2006 ö¤retim y›l›nda yap›lan çal›flmaya kat›lm›flt›r.
Bu çal›flma s›ras›nda gösterilen baflar› nedeni ile  ise Haziran 2007’de asil üye konumuna geçirilmifltir.
Bu raporun haz›rlanmas›ndaki amaç gençlerin sa¤l›¤›n› korumak ve iyilefltirmek yolunda çal›flan ö¤ret-
menlerin, hekimlerin ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n Türkiye’de yaflayan okul ça¤›ndaki çocuklar›n genel
sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›k davran›fllar› hakk›nda bilgilenmelerini sa¤lamak, sa¤l›k politikalar›n›n
üretilmesinde söz sahibi olan devlet görevlileri ve kurumlar›na, politikac›lara ve okul sa¤l›¤› program-
lar›n› haz›rlayan ve yürüten bakanl›k yetkililerine önleme ve müdahale programlar›nda yol göstere-
bilmek, bas›n ve yay›n organlar› arac›l›¤› ile halk›n bilgilenmesini sa¤lamak ve akademisyenlerle veri-
lerimizi paylaflmakt›r.

Bu raporda sunulan verilerin bir bölümü HBSC 2005/2006 uluslararas› raporunda da yer almaktad›r.
Raporda tan›mlay›c› verilerin yan› s›ra, sosyoekonomik durum, aile yaflant›s›, arkadafl gruplar› ve okul
ortam›n›n sa¤l›k ve iyilik haline etkisi de irdelenmektedir.

Prof. Dr. Oya Ercan
HBSC Türkiye Bafl Araflt›rmac›s›
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Bu çal›flma 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki gençlerin sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›k davran›fllar›n› saptamay› hedefleyen, kesit-
sel tan›mlay›c› ve çok uluslu “Health Behavior in School Aged Children”, araflt›rmas›n›n Türkiye verilerini içermektedir.  

1.1. ÖRNEKLEM

1.1.1. Örneklem plan›

Örneklem oluflturulurken 2004 y›l› Milli E¤itim Bakanl›¤› verileri temel al›nd›. 

‹lgilenilen yafl grubuna yeterli say›da ulaflabilmek için o s›n›fta o yafl grubunun gerçekten bulunma olas›l›¤›na
göre (6. s›n›f %73; 8. s›n›f %70; 10. s›n›f %43) o s›n›ftaki ö¤renci say›s› artt›r›larak evren çerçevelendi. Anketteki
en çok seçene¤i olan sorunun 11 seçenekli oluflu, %95 güven düzeyi (confidence level), %80 güç (power), 0,01
hata ve katman say›lar› göz önüne al›narak örneklem say›s› belirlendi. 

Alt›nc› ve 8. s›n›f için  (özel/resmi-k›r/kent) 4 katman ve 10. s›n›f için (özel/resmi/meslek) 3 katman vard›.
Belirlenen örneklem say›s› her s›n›f için ayr› ayr› olmak üzere bu katmanlara  da¤›t›ld›.

Her s›n›f için elde edilen örneklem say›s›, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) verilerinden elde edilen o s›n›ftaki ve kat-
mandaki derslik bafl›na düflen ö¤renci say›lar›na bölünerek derslik say›lar› elde edildi. Alt›nc› ve 8. s›n›flar için
derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› resmi okulda 37 (k›rda 25, kentte 46), özel okulda ise 13  idi. Onuncu s›n›flar
için derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› özel lisede 9, resmi genel lisede 37, resmi meslek lisesinde 27 idi.
Böylece örnekleme al›nan toplam derslik say›s› 276 idi. Derslik da¤›l›m› ise 6. s›n›f için özel okullarda 5 ders-
lik, resmi okullarda 90 derslik (k›rdaki okullar 38 derslik, kentteki okullar 52 derslik), 8. s›n›flar için özel okullar-
da 4 derslik, resmi okullarda 82 derslik (k›rdaki okullarda 34 derslik, kentteki okullarda 48 derslik) ve 10.
s›n›flar için özel okullarda 8 derslik, resmi okullarda 87 derslik (genel lise 45, meslek lisesi 42) idi. 

Örnekleme al›nan ö¤renci say›s› 9388 idi. Katman, derslik ve yuvarlatma gibi düzeltmelerle elde edilen bu
say›ya göre ortaya ç›kan örneklem say›s›na ait etki düzeyi  (effect size) 1,44 olarak bulundu. 

Örnekleme al›nan ö¤rencilerin 3407’si 6. s›n›fta (resmi okul=3342 -k›r=950, kent=2392-; özel okul=65),
3110’u 8. s›n›fta (resmi okul=3058 -k›r=850, kent=2208-; özel okul=52) ve 2871’i 10. s›n›fta (özel lise=72, resmi
lise=1665, meslek lisesi=1134) idi.  

Bu örneklemden elde edilecek olan 11, 13 ve 15 yafl›ndaki çocuklar›n Türkiye’de okula gitmekte olan 11, 13
ve 15 yafl grubu çocuklar› temsil edece¤i düflünüldü.

Aç›k Ö¤retim ‹lkokulu (1 okul 266 743 ö¤renci), Özel E¤itim ‹lkokullar› (122 okul 9993 ö¤renci), Az›nl›k
ilkö¤retim okullar› (30 okul 2421 ö¤renci) ve Yabanc› ‹lkö¤retim Okullar› (2 okul 26 Ö¤renci) örnekleme dahil
edilmedi. Toplam olarak 155 okula devam eden  279 183 ö¤renci (‹lkö¤renimdeki ö¤rencilerin %2,6’s›) örnek-
lemin d›fl›nda tutuldu. Aç›k ilkö¤retim  ö¤rencileri ç›kar›ld›ktan sonra dahil edilmeyen ö¤rencilerin toplam›
ilkö¤retime devam eden ö¤rencilerin %0,11’ini oluflturuyordu.

Aç›k Ö¤retim Lisesi (1 Okul 252 030 ö¤renci), Özel E¤itim Liseleri (16 okul 1229 ö¤renci), di¤er bakanl›klara
ba¤l› okullar (23 okul 3157 ö¤renci)  ve Az›nl›k liseleri (12 okul 796 ö¤renci) örnekleme al›nmad›: Toplam olarak
51 okula giden 257 212 ö¤renci (Orta ö¤renimdeki ö¤rencilerin %8,5’u) örneklemin d›fl›nda tutuldu. Aç›k
ö¤retim lisesi ö¤rencileri ç›kar›ld›ktan sonra örneklem d›fl›nda kalan ö¤rencilerin oran›, tüm orta ö¤retim ö¤ren-
cilerinin  %0,17’sini oluflturuyordu. 

1.1.2. ‹l seçim ölçütleri

Türkiye’de 81 “il” ad› verilen yönetim bölgesi vard›r. Avrupa Birli¤i uyum süreci uyar›nca istatistiki standardizas-
yon amac›yla Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) ve Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) iflbirli¤i ile ülkede 3 ayr› dü-
zeyde  The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) bölgeleri oluflturulmufltur. Örnekleme il seçi-
lirken 12 bölgeli NUTS-1 düzeyi temel al›nm›flt›r. ‹stanbul bölgesi ve Bat› Anadolu bölgesi d›fl›nda her bölgeden
en az iki flehir örnekleme al›nm›flt›r. Bölgesinde de¤iflik (heterojen) demografik özellikler gösteren iller kuras›z
örnekleme al›nm›flt›r. Ayn› bölge içerisinde yukar›daki özelli¤i göstermeleri d›fl›nda komflu iller örnekleme al›n-
mam›flt›r. Kurada komflu il ç›kt›¤›nda yeniden kura çekilerek komflu olmayan illerin örnekleme girmesi sa¤lan-
m›flt›r. Farkl› bölgelerde yer alan komflu iller ise örnekleme al›nm›flt›r.

1. Bölge “‹stanbul” bölgesidir. Bölgede tek bir il vard›r. Bu nedenle bu il kuras›z al›nm›flt›r.
2. Bölge “Bat› Marmara” bölgesidir bu bölgede Tekirda¤ ve Çanakkale illeri heterojen demografik özellik-
leri nedeniyle kuras›z al›nm›flt›r.
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3. Bölge “Ege” bölgesidir bu bölgede bölgenin en büyük ili olan ‹zmir ve heterojen demografik özellikleri
nedeniyle Manisa ve Mu¤la kuras›z al›nm›flt›r.
4. Bölge “Do¤u Marmara” bölgesidir. Bu bölgede Bursa heterojen demografik özellikleri nedeniyle kuras›z
al›nm›flt›r. Sakarya ise kura sonucu al›nm›flt›r.
5. Bölge “Bat› Anadolu” bölgesidir. Bu bölgede üç il bulunmaktad›r. Ankara ili bölgenin en büyük ve hetero-
jen nüfuslu ili oldu¤undan kuras›z al›nm›flt›r. Bu bölgede tek il örnekleme seçilmifltir.
6. Bölge “Akdeniz” bölgesidir. Bu bölgede Antalya ve Adana illeri heterojen demografik özellikleri nedeniyle
kuras›z al›nm›flt›r. 
7. Bölge “Orta Anadolu” bölgesidir. Bu bölgede Aksaray ve K›r›kkale illeri kura sonucu örnekleme al›nm›flt›r.
8. Bölge “Bat› Karadeniz” bölgesidir. Bu bölgede Karabük ve Sinop illeri kura sonucu  örnekleme al›nm›flt›r.
9. Bölge “Do¤u Karadeniz” bölgesidir. Bu bölgede Trabzon ve Artvin illeri kura sonucu örnekleme al›nm›flt›r.
10. Bölge “Kuzeydo¤u Anadolu” bölgesidir. Bu bölgede Ardahan, Kars, Erzincan ve I¤d›r illeri  kura sonucu
örnekleme al›nm›flt›r. 
11. Bölge “Orta Do¤u Anadolu” bölgesidir. Bu bölgede Malatya, Van ve Hakkari illeri kura sonucu örnekleme
al›nm›flt›r. 
12. Bölge “Güney Do¤u Anadolu” bölgesidir. Bu bölgede Diyarbak›r, Gaziantep ve Siirt illeri kura sonucu
örnekleme al›nm›flt›r. 

1.2. UYGULAMA

1.2.1. Soru formunun haz›rlanmas›

Özgün soru formunun ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi ve sonras›nda ‹ngilizce’ye geri çevirisi 4 ayr› kifli taraf›ndan
yap›ld›. ‹ngilizce’ye geri çeviriler ile özgün soru formunun uygunlu¤u HBSC uluslararas› koordinatörlü¤ü
taraf›ndan de¤erlendirildi ve önerileri do¤rultusunda baz› sözcükler  düzeltildi. 

Pilot çal›flma ‹stanbul ilinde bir ‹lkö¤retim okulunun 6. s›n›flar› (2 s›n›f, 63 ö¤renci) ve bir lisenin 10. s›n›f›nda
(1 s›n›f, 43 ö¤renci) yap›ld›. Soru formunun uygulanmas› s›ras›nda gündeme gelen sorunlar ve sonras›nda
yap›lan 2 ayr› grup çal›flmas›ndan elde edilen sonuçlara göre baz› ifadeler düzeltildi.

1.2.2. Soru formunun yap›s›

“Health Behavior in School Aged Children” araflt›rmas›  zorunlu sorulardan ve kullan›m› ülkelere b›rak›lm›fl
seçmeli sorulardan oluflmaktad›r. Uluslararas› araflt›rma  sosyal eflitsizlik, pozitif sa¤l›k, beden alg›s› ve a¤›rl›k
denetimi davran›fllar›, kazalar ve yaralanmalar, fliddet ve zorbal›k, yeme al›flkanl›klar›, akran kültürü, aile
kültürü, okul ortam›, fiziksel etkinlik, bofl zaman etkinlikleri,  madde kullan›m› (sigara, alkol ve uyuflturucu mad-
deler) ve cinsel sa¤l›k bafll›klar› alt›nda toplanm›fl, uluslararas› araflt›rma ekibinin oluflturdu¤u odak gruplar›
taraf›ndan oluflturulan ya da benimsenen  zorunlu ve seçmeli sorular› içermektedir. Madde ba¤›ml›l›¤› ve cinsel
sa¤l›kla ilgili zorunlu sorular MEB’ce onaylanmad›¤› için 11, 13 ve 15 yafl gruplar› için haz›rlanan (6, 8 ve 9 ya
da 10. s›n›f ö¤rencileri) soru formlar›nda yer alamam›flt›r. On bir ve 13 yafl grubu (6. ve 8. s›n›f ö¤rencileri) için
haz›rlanan soru formlar›nda sadece di¤er zorunlu sorulara yer verilmifltir. On befl  yafl grubunun soru formlar›nda
ise, zorunlu sorular›n yan› s›ra,  Türkiye HBSC ekibinin ülkemiz için öncelikli oldu¤unu düflündü¤ü aile kültürü,
arkadafl kültürü ve okul ortam› ile ilgili seçmeli sorulara da yer verilmifltir.

1.2.3. Okullar›n saptanmas› ve veri toplama aflamas›

Derslikler,  MEB’den elde edilen ve araflt›rmaya dahil edilmifl  illere ait okul listeleri kullan›larak tesadüfi yön-
temle okullara da¤›t›ld›. Her bir okul için bafllang›çta bir yedek okul saptand›. 

Her ‹lkö¤retim okulundan 6. ve 8. s›n›f olmak üzere 2 derslik, her Ortaö¤retim  okulundan, haz›rl›k s›n›f› bulunan
okullarda 9. s›n›f ve haz›rl›k s›n›f› olmayan okullarda 10. s›n›f olmak üzere,  bir derslik tesadüfi yöntemle  belirlen-
di. Derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› 20’nin alt›nda kalan okullarda s›n›f  dengi oluflturmak üzere 2. bir derslik
örnekleme dahil edildi.

Araflt›rmaya al›nan okullar›n müdürleri telefonla aranarak araflt›rma hakk›nda bilgi verildi ve bu arada okullar›nda,
‹lkö¤retim okullar› için 6. ve 8. s›n›flardaki, Orta ö¤retim okullar› için  10. s›n›ftaki  (haz›rl›k s›n›f› olan okullarda 
9. s›n›f), flube say›lar› ve derslik bafl›na düflen ö¤renci say›lar› okul müdürlerinden yeniden ö¤renildi. 

Veri toplama aflamas› May›s 2006’da  gerçeklefltirildi. Soru formlar› okullara PTT arac›l›¤› ile ulaflt›r›ld›. Okullara soru
formlar›n›n yan› s›ra MEB’in araflt›rma için verdi¤i izin yaz›s›, okul müdürlerine hitaben araflt›rman›n kapsam› ve uygu-
lama s›ras›nda dikkat edilmesi gereken noktalar› aç›klayan bir mektup, uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›flara ait gerekli 
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bilgileri içeren bir form (s›n›ftaki ö¤renci say›s›, uygulamaya kat›lan ö¤renci say›s› vb.),  uygulamay› yapacak s›n›f
ö¤retmenlerinin ya da okul rehber dan›flmanlar›n›n  yararlanmas› için haz›rlanm›fl standart bir yönerge ve iletiflim bil-
gileri gönderildi. Soru formlar›n›n 15 gün içerisinde belirlenmifl s›n›flarda uygulan›p geri gönderilmesi istendi.
Postalama iflleminden 15 gün sonra okullar yeniden aranarak soru formlar›n›n ellerine ulafl›p ulaflmad›¤›, uygula-
man›n  yap›l›p yap›lmad›¤› ve soru formlar›n›n geri postalan›p postalanmad›¤› ö¤renildi. Toplam 17 okuldan soru
formlar› geri dönmedi.  ‹ki okul ellerine soru formlar›n›n ulaflmad›¤›n› bildirdi. Üç okulda  uygulama yap›lmam›flt›. On
iki okula ait olup geri dönmeyen di¤er soru formlar›n›n PTT ile ilgili sorunlara ba¤l› olarak geri dönmedi¤i düflünüldü.

1.2.4. Ulafl›lan ö¤renci say›s›

Toplam 8675 ö¤renciye ulafl›ld›. Bu ö¤rencilerden 2329’unun veri toplama tarihinde yafllar› 11, 13 ve 15
yafllar›n›n d›fl›nda oldu¤undan, 87’si do¤um tarihini belirtmedi¤inden ve 8’i engelli oldu¤undan araflt›rma
d›fl›nda b›rak›ld›. Anketin uyguland›¤› gün okulda olmayan ö¤renci say›s› 656 ve araflt›rmaya kat›lmay› reddeden
ö¤renci say›s› 43 idi. Böylece veri çözümlemeleri 26 ildeki 165 okulun (82 ilkokul, 83 lise) 268 s›n›f›ndaki (180
ilkokul, 88 lise) 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki 5552 (2847 erkek, 2705 k›z) ö¤renci üzerinden yap›ld›. 

Ö¤rencilerin yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de, illere, s›n›flara ve cinsiyete göre da¤›l›m› ise Tablo 2’de
görülmektedir. 
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

n % n % n %

K›z 1017 49 921 51 767 46

Erkek 1055 51 891 49 901 54

Tablo 1. Ö¤rencilerin yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m›

6. S›n›f 8. S›n›f 10. S›n›f

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

‹ller n % n % n % n % n % n % 

Adana 20 47,6 22 52,4 32 50,8 31 49,2 43 31,6 93 68,4

Aksaray 9 42,9 12 57,1 3 18,8 13 81,3 8 36,4 14 63,6

Ankara 89 44,7 110 55,3 102 54 87 46 184 54,1 156 45,9

Antalya 37 52,1 34 47,9 30 41,7 42 58,3 - -

Ardahan - - - - 15 100 -

Artvin 12 52,2 11 47,8 8 72,7 3 27,3 10 100 - -

Bursa 61 56 48 44 44 52,4 40 47,6 35 35,7 63 64,3

Çanakkale - - - - 31 77,5 9 22,5

Diyarbak›r 69 57,5 51 42,5 60 51,3 57 48,7 17 81 4 19

Erzincan 18 51,4 17 48,6 23 53,5 20 46,5 32 78 9 22

Gaziantep 18 54,5 15 45,5 19 73,1 7 26,9 4 57,1 3 42,9

Hakkari 6 37,5 10 62,5 14 93,3 1 6,7 - -

I¤d›r 7 53,8 6 46,2 5 50 5 50 15 78,9 4 21,1

‹stanbul 288 49,2 297 50,8 235 49 245 51 248 50,5 243 49,5

‹zmir 105 50,5 103 49,5 80 44,9 98 55,1 93 60,8 60 39,2

Karabük 9 47,4 10 52,6 10 41,7 14 58,3 14 100 -

Kars - - - - 14 40 21 60

Malatya 41 47,1 46 52,9 27 42,2 37 57,8 48 88,9 6 11,1

Manisa 84 44,4 105 55,6 88 43,3 115 56,7 8 42,1 11 57,9

Mu¤la 23 56,1 18 43,9 19 52,8 17 47,2 15 55,6 12 44,4

Sakarya 15 57,7 11 42,3 9 39,1 14 60,9 17 81 4 19

Siirt 31 66 16 34 21 58,3 15 41,7 - -

Sinop 13 44,8 16 55,2 2 20 8 80 8 22,9 27 77,1

Tekirda¤ 52 66,7 26 33,3 29 50,9 28 49,1 11 100 -

Trabzon 37 59,7 25 40,3 22 50 22 50 10 50 10 50

Van 11 57,9 8 42,1 9 81,8 2 18,2 21 53,8 18 46,2

Toplam 1055 50,9 1017 49,1 891 49,2 921 50,8 901 54,0 767 46,0

Tablo 2. Ö¤rencilerin illere, s›n›flara ve cinsiyete göre da¤›l›m›



1.2.5. Veri girifli ve do¤rulama 

Veri girifli ulusal araflt›rma ekibinin üyesi olan 5 kifli taraf›ndan 1 Temmuz-1 Eylül 2006 tarihleri aras›nda SPSS-
11 program› kullan›larak ve HBSC 2005/2006 uluslararas›  protokolünde belirlenen veri girme kurallar›na
uygun olarak yap›ld›. Veri giriflinin do¤rulamas› uluslararas› araflt›rma ekibinin üyesi 4 kifli taraf›ndan her 5 soru
formundan biri yeniden girilerek yap›ld›. Aç›k uçlu sorular›n kodlanmas› HBSC 2005/2006 uluslararas›
araflt›rmas›n›n protokolüne uygun olarak uluslararas› araflt›rma ekibinin 2 üyesi taraf›ndan yap›ld›.

Veri girme ifllemi tamamland›ktan sonra HBSC 2005/2006 araflt›rmas› uluslararas› protokolünde belirlenen
ölçütlere göre veri girifl hatalar› ve veri niteli¤i denetlendi. Veriler 15 Ekim 2006’da HBSC veri bankas›na gönderil-
di. Veri bankas› taraf›ndan veri girifl hatalar› ve veri niteli¤i yeniden denetlendikten sonra Ocak 2007 tarihinde
Türkiye’ye ait taslak dosya ve kodlamada kullan›lan sentakslar taraf›m›za  gönderildi ve veri bankas› taraf›ndan
yap›lan düzeltme ve kodlamalar›n  do¤rulu¤u denetlendi. Haziran 2007’de HBSC veri bankas›  verileri grupland›r›rken
kulland›¤› sentakslar› ve onlar›n çal›flt›r›lmas› ile elde edilen sonuçlar›n Excel formunu gönderdi. Bu sonuçlar da
taraf›m›zdan gözden geçirildi. Veri bankas› web sitesinde Türkiye’ye ait veriler Kas›m 2007 tarihinde yer ald›. 

1.3. RAPORUN HAZIRLANMASI

Nisan 2007-Kas›m 2007 tarihleri aras›nda rapor tasla¤› haz›rland›. Bölümlerin yaz›lmas›n›n tamamlanmas›  ve
raporun bask›ya haz›rlanmas› Aral›k 2007’de tamamland›. 

1.4. ‹STAT‹ST‹KSEL ÇÖZÜMLEMELER 

Bu raporda HBSC uluslararas› araflt›rma grubunun belirledi¤i ölçütlere göre soru seçenekleri grupland›r›ld› ve
genellikle verilerin yafla ve cinsiyete göre dökümleri yap›ld›. Her bir soruya ait çözümleme yaln›zca ilgili soruyu
yan›tlam›fl olan ö¤rencilerde yap›ld›¤›ndan, tablolardaki ö¤renci say›s› (n) de¤iflkenlik göstermektedir. Sorular
aras›ndaki iç iliflkiler bu raporun konusu de¤ildir. Raporda çok de¤iflkenli çözümlemeler sunulmam›flt›r. 

Veri çözümlemelerinde ilgili bafll›¤a ait tan›mlay›c› da¤›l›m ve iliflkileri göstermek amac›yla iki de¤iflkenli ki kare
testi, ileri ki kare testi, Mann-Whitney U testi, Pearson ve Spearman korelasyonlar› uygun yerlerde kullan›ld›.
Tüm testlerde istatistiksel anlaml›l›k düzeyi 0,05 olarak kabul edildi. 

YÖNTEM 
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SOSYOEKONOM‹K Efi‹TS‹ZL‹K

2.1. G‹R‹fi

Eflitsizliklerin temel sosyal nedenlerinden biri olan sosyoekonomik durum, ekonomik durum (gelir), sosyal 
durumun (e¤itim) ve çal›flma durumunun (meslek) birlikte de¤erlendirilmesi ile oluflturulan bir ölçümdür. Sosyo-
ekonomik eflitsizlik her yaflta sa¤l›¤›n önemli bir belirleyicisidir.

Araflt›rmalar sosyoekonomik durumdaki eflitsizli¤in, hem eriflkinlerde hem de küçük çocuklarda, alg›lanan
sa¤l›k durumu, somatik ve psikosomatik hastal›klar, morbidite ve mortalite ile iliflkili oldu¤unu göstermektedir.
Sosyoekonomik durumdaki eflitsizli¤in  ergen sa¤l›¤› üzerindeki etkisi ise net de¤ildir. Baz› araflt›rmac›lar ergen-
lik döneminde de sa¤l›k ve sosyoekonomik eflitsizlik aras›nda önemli korelasyon oldu¤unu gösterirken, bir
k›sm› ise bir iliflki olmad›¤›n› göstermifllerdir. Ergenlik döneminde sosyoekonomik düzey ve sa¤l›k aras›nda iliflki
olmad›¤›n› gösterenler, bu dönemde ergenlerin ailelerinden ba¤›ms›zlaflt›¤›n› ve arkadafllar›n›n etkisi alt›na
girdi¤ini ve bu nedenle sosyal eflitli¤in ortaya ç›kt›¤›n› savunmaktad›rlar.

HBSC araflt›rmas›n›n amaçlar›ndan biri de ergenler aras›ndaki sosyoekonomik farkl›l›klar›n ergenlerin sa¤l›k ve
sa¤l›k davran›fllar› üzerine etkisini saptamakt›r.

2.1.1. Ergenlerin sosyoekonomik durumunu ölçmek 

Ergenlerin sosyal durumlar›n› ölçmek üzere ebeveynlerin meslekleri, alg›lanan varl›k (zenginlik) düzeyleri ve
ailelerin maddi refah› sorgulanmaktad›r. Ergenler kavram olarak sosyoekonomik eflitsizli¤i anlamakta, ancak
ebeveynlerinin mesleklerini, e¤itim düzeylerini ve gerçek gelirlerini aktarmakta zorlanabilmektedirler. Bu neden-
le HBSC araflt›rmas›nda  ailelerin gelir düzeyleri, sahip olduklar› maddi varl›klar›n ö¤renilmesi ile oluflturulan
Aile Refah› Ölçe¤i (FAS: Family Affluence Scale)  kullan›larak  de¤erlendirilmekte ve sosyoekonomik eflitsizlikle
ilgili çözümlemeler bu ölçek kullan›larak yap›lmaktad›r. Daha önce FAS’›n geçerlik ve güvenilirli¤i ile ilgili
araflt›rmalar yap›lm›flt›r.

2.2. YÖNTEM

2.2.1. Ailenin zenginli¤ini ölçme: Aile Refah› Ölçe¤i (FAS)

FAS  ailenin kaç tane arabas› oldu¤u, çocu¤un kendine ait  odas›n›n olup olmad›¤›, ailenin son 12 ay içinde kaç
kez tatile ç›kt›¤› ve evde kaç tane bilgisayar oldu¤u sorular›na verilen yan›tlara göre her çocuk için ayr› ayr› he-
sapland›. Çözümlemeler için ordinal bir skala gelifltirildi. Buna göre FAS 1 (skor: 0-3) düflük refah düzeyini, FAS
2 (skor: 4,5) orta düzeyde refah, ve FAS 3 (skor: 6,7) yüksek refah düzeyini göstermektedir.

2.3. SONUÇLAR

n %

Yok 2677 49,7

Bir tane 2258 41,9

‹ki ya da daha fazla 455 8,4

Toplam 5390 100,0

Tablo 3. Ailelerin motorlu araç sahibi olma durumlar›

Grafik 1. Ailelerin motorlu araç sahibi olma durumlar›

Ailelerin motorlu araç sahibi olma durumlar›: 
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Ö¤rencilerin %69,6’s›n›n aile refah düzeyi düflük,
%25’inin orta ve %5,4’ünün yüksekti (Tablo 7).

SOSYOEKONOM‹K Efi‹TS‹ZL‹K

n %

Hay›r 2607 48,4

Evet 2779 51,6

Toplam 5386 100,0

Tablo 4. Ö¤rencilerin evde kendi odalar› olma durumlar›

Grafik 2. Ö¤rencilerin evde kendi odalar› olma durumlar› 

Ö¤rencilerin kendi odalar› olma durumlar›: 
Her üç yafl grubu (%)

0
YokVar

51,6
48,4

10

20

30

40

50

60

n %

Hiç yapmad›m 2039 37,8

Bir defa 1527 28,3

‹ki defa 875 16,2

‹ki defadan fazla 956 17,7

Toplam 5397 100,0

Tablo 5. Ö¤rencilerin son 12 ay içinde aileleri ile
tatil yapma durumlar›

Ö¤rencilerin son oniki ayda aileleriyle tatil yapma
durumlar›: Her üç yafl grubu (%)
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n %

FAS (düflük refah) 3731 69,6

FAS (orta refah) 1340 25,0

FAS (yüksek reefah) 288 5,4

Toplam 5359 100,0

Tablo 7. Ö¤rencilerin ailelerinin refah düzeyine
(FAS) göre da¤›l›m›

Grafik 5. Ö¤rencilerin ailelerinin refah düzeyine göre da¤›l›m›

Ö¤rencilerin ailelerinin refah düzeyine göre da¤›l›m›:
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Grafik 4. Ö¤rencilerin evlerinde bilgisayar olma durumlar›

Ö¤rencilerin evlerinde bilgisayar olma 
durumlar›: Her üç yafl grubu (%)
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Tablo 6. Ö¤rencilerin evlerinde bilgisayar olma durumlar›

Grafik 3. Ö¤rencilerin son 12 ay içinde aileleri ile tatil yapma
durumlar›
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A‹LE

3.1. G‹R‹fi

Aile, gençlerin yaflant›s›nda sosyal davran›fllar›n ve tutumlar›n ilk ö¤renildi¤i yer olmas› nedeniyle, onlar›n
geliflimi aç›s›ndan belki de en önemli ortamd›r. ‹nsan yaflam›nda ailenin önemi ve etkileri ergenlik ça¤› boyun-
ca ve hatta yaflam boyunca de¤iflen derecelerde olmak üzere devam eder. 

Aile kapal› ve dura¤an bir birim de¤ildir. Aksine, karmafl›k ve dinamiktir; sosyal, kültürel ve tarihsel olaylardan
etkilenen ve onlar› etkileyen bir sistemdir.

Ergenlik ça¤›nda yaflanan fiziksel, biliflsel ve sosyal de¤iflikliklerin aile sistemi içerisine uyarlanabilmesi gerekir.
Çocuk bir yandan aileden ayr›lma ve ba¤›ms›z bir birey olma yolunda ilerlerken, di¤er yandan ailenin duygusal
anlamdaki deste¤ine olan gereksinimi de¤iflmeden devam etmektedir.

3.1.1. Aile yap›s›

Son yüzy›lda aile yap›s›nda önemli de¤ifliklikler yaflanm›flt›r. Genifl aileden çekirdek aileye geçifl çocuk
say›s›nda düflüfle ve ayr› yaflama ya da boflanmalarda art›fla yol açm›flt›r. Tek ebeveynle yaflayan, üvey anne
ya da baba ile yaflayan çocuk say›s› da giderek artmaktad›r. Ailede yaflanan yeniden yap›lanmalar çocuklar ve
ergenlerin sa¤l›klar› aç›s›ndan risk etkeni olabilmektedir. Örne¤in tek ebeveynle yaflama sa¤l›k aç›s›ndan önem-
li bir etken olan sosyoekonomik durumun kötüleflmesine neden olabilmektedir.

3.1.2. Aile içi dinamikler

Ailenin yap›s› ne olursa olsun, üyelerinin özellikle çocuklar›n fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini sa¤lamak
olan temel ifllevi devam etmektedir. Ebeveynler çocuk için rol modeli olarak, ebeveynlik tarzlar› ile, de¤er
yarg›lar› ve inan›fllar› ile ve sa¤lad›klar› sosyal destekle çocu¤un geliflimine katk›da bulunurlar. 

Bu çal›flmada ebeveynler ile ergenin iletiflimi de¤erlendirilerek aile içi iliflkinin niteli¤i ve yaln›zca 15 yafl grubu
için ebeveynlerin çocuklar›na okulla ilgili olarak verdikleri destekleri sorgulanarak, aile içi destek mekanizmalar›
saptanmaya çal›fl›ld›.

3.2. YÖNTEM

Aile yap›s› ile ilgili sorular her çocu¤un kendine en uygun yan›tlar› bulabilece¤i flekilde planlanm›fl ve
de¤erlendirme için yan›tlar çekirdek aile, tek ebeveyn, üvey anne ya da üvey baba ile birlikte öz anne ya da baba
ve di¤er olmak üzere 4 grupta toplanm›flt›r.

Ebeveyn-çocuk iliflkisinin niteli¤ini ölçen soruda ise yan›tlar kolay ve zor olarak grupland›r›lm›flt›r. Yaln›zca 15
yafl grubundaki  gençlere ailelerinin okul yaflant›lar›ndaki deste¤ini sorgulayan sorular sorulmufltur. Bu sorulara
verilen yan›tlar kat›l›yorum ve kat›lm›yorum olarak grupland›r›larak incelenmifltir.

3.3. SONUÇLAR

3.3.1. Aile yap›s›

Tablo 8’de aile yap›s› ile ilgili veriler görülmektedir. Buna gire, Türkiye’deki ergenlerin %85,2’si her iki ebeveyni
ile birlikte, %10,5’i ebeveynlerinden biri ile ve %1,2’si üvey anne ya da baba ile yaflad›¤›n› bildirdi.

n %

Çekirdek 4274 85,2

Tek ebeveyn 527 10,5

Üvey anne ya da baba 62 1,2

Di¤er 155 3,1

Tablo 8. Aile yap›s› 

Grafik 6. Aile yap›s› 
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3.3.2. Ebeveyn ile iletiflim

Babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin  %21,3’ü (n=1049) çok kolay,
%30’u (n=1475) kolay, %27,6’s› (n=1360) zor ve %14,8’i (n=729) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin
%6,2’sinin (n=306) babas› yoktu ya da babas›n› görmüyordu (Tablo 9).

Babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› 11 ve 13 yafl›ndaki k›zlar ayn› yafllardaki
erkeklerden daha zor buluyorlard› (her ikisi için p<0,00001), 15 yafl grubunda ise k›zlar ve erkekler aras›nda
anlaml› fark yoktu (p=0,09) (Tablo 9).

Erkeklerin babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma oranlar› 11 yafl›ndan 15
yafl›na do¤ru anlaml› olarak art›yordu (p<0,00001) (Tablo 9).

On üç ve 15 yafl›ndaki k›zlar babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› 11 yafl›ndakiler-
den anlaml› olarak daha fazla oranda zor buluyorlard› (p=0,000012) (Tablo 9).

Anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin %46,6’› (n=2267) çok kolay,
%34,3’ü (n=1667) kolay, %10,7’si (n=520) zor ve % 5,3’ü (n=256) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin
%3,2’sinin (n=156) annesi yoktu ya da onu görmüyordu. 

Her yafl grubundan k›zlar ve erkekler aras›nda anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflma
s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad› (p>0,05) (Tablo 10).

A‹LE

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 615 67,3 461 52,3 417 54,4 329 41,2 391 46,9 311 42,9

Zor 255 27,9 368 41,7 298 38,9 406 50,9 387 46,4 375 51,7

Yok- görmüyorum 44 4,8 53 6 51 6,7 63 7,9 56 6,7 39 5,4

Toplam 914 100 882 100 766 100 798 100 834 100 725 100

Tablo 9. Baba ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 770 85,3 750 85,7 583 78,9 637 78,4 629 77,1 565 78,4

Zor 101 11,2 97 11,1 130 17,6 146 18 158 19,4 144 20

Yok- görmüyorum 32 3,5 28 3,2 26 3,5 29 3,6 29 3,6 12 1,7

Toplam 903 100 875 100 739 100 812 100 816 100 721 100

Tablo 10. Anne ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Grafik 7. Baba ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Baba ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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On üç ve 15 yafl›ndaki erkeklerin anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma
oranlar› 11 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak  yüksekti (p=0,00007) (Tablo 10).

Anneleri  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan k›zlar›n oran› 11 yafl›ndan 15 yafl›na
do¤ru anlaml› olarak art›yordu (p<0,00001) (Tablo 10).

Üvey babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin %3,6’s› (n=93) çok kolay,
%6,3’ü (n=166) kolay, %6,8’i (n=179) zor ve %7’si (n=184) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin %76,3’ü
ise (n=1997) üvey babas›n›n olmad›¤›n› ya da onu görmedi¤ini bildirdi. 

Üvey babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› 11 ve 13 yafl›ndaki k›zlar ayn› yafltaki
erkeklerden daha zor buluyorlard› (s›ras› ile p=0,016, p=0,002); 15 yafl grubunda ise k›zlar ve erkekler
aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,052) (Tablo 11).

On befl yafl›ndaki erkeklerin üvey babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma
oranlar› 11 ve 13 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak  düflüktü (p=0,001) (Tablo 11).

K›zlar›n üvey babalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma oranlar› yaflla anlaml›
olarak de¤iflmiyordu (p=0,055) (Tablo 11).

A‹LE

Grafik 8. Anne ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Anne ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 67 15 43 8,9 57 14,4 29 7,2 43 9 20 4,9

Zor 68 15,2 76 15,8 63 15,9 56 13,9 50 10,5 49 12

Yok- görmüyorum 313 69,9 362 75,3 277 69,8 319 79 385 80,5 341 83,2

Toplam 448 100 481 100 397 100 404 100 478 100 410 100

Tablo 11. Üvey baba (ya da annenin erkek arkadafl›) ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Grafik 9. Üvey baba (ya da annenin erkek arkadafl›) ile konuflma
zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Üvey baba ya da annenin erkek arkadafl› ile konuflma
zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Üvey anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin  %3,3’ü (n=85) çok kolay,
%6’s› (n=156) kolay, %6,2’si (n=161) zor ve %7,2’si (n=186) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin
%77,3’ünün (n=2003) üvey annesi yoktu ya da onu görmüyordu. 

On bir yafl›ndaki  k›zlar, üvey anneleri  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay›  ayn› yafl grubun-
daki erkeklerden anlaml› olarak daha zor bulduklar›n› bildirirken (p=0,00008), 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar ve
erkekler aras›nda anlaml› fark saptanmad› (p>0,05) (Tablo 12).

On üç ve 15 yafl›ndaki erkeklerin üvey anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor
bulma oranlar› 11 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak düflüktü (p=0,000036) (Tablo 12).

Üvey anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan k›zlar›n oran› 11 yafl›ndan 15
yafl›na do¤ru anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p=0,77) (Tablo 12).

3.3.3. Kardefllerle iletiflim

A¤abeyleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin %20,4’ü (n=739) çok kolay,
%22’si (n=795) kolay, %14,4’ü (n=522) zor ve %9’u (n=325) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin
%34,2’sinin (n=1236) a¤abeyi yoktu ya da onu görmüyordu. 

Her yafl grubundan k›zlar a¤abeyleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› erkeklerden
anlaml› olarak daha zor buluyorlard› (her biri için p<0,000001) (Tablo 13).

A‹LE

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 71 16 37 7,9 36 9,6 31 7,4 30 6,4 36 8,7

Zor 59 13,3 68 14,5 58 15,4 57 13,6 56 11,9 49 11,8

Yok- görmüyorum 315 70,8 363 77,6 282 75 331 79 383 81,7 329 79,5

Toplam 445 100 468 100 376 100 419 100 469 100 414 100

Tablo 12. Üvey anne (ya da baban›n k›z arkadafl›) ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 358 54,2 226 35,9 305 55 184 30,9 290 45,6 171 31,6

Zor 106 16,1 190 30,2 90 16,2 195 32,7 101 15,9 165 30,5

Yok- görmüyorum 196 29,7 213 33,9 160 28,8 217 36,4 245 38,5 205 37,9

Toplam 660 100 629 100 555 100 596 100 636 100 541 100

Tablo 13. A¤abey ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Grafik 10. Üvey anne (ya da baban›n k›z arkadafl›) ile konuflma
zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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A¤abeyleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan k›zlar›n ve erkeklerin oran› yaflla
anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 13).

Ablalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin  %33,1’i (n=1221) çok kolay,
%25,3’ü (n=933) kolay, %8,1’i (n=299) zor ve %4’ü (n=148) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤rencilerin
%29,5’inin (n=1087) ablas› yoktu ya da onu görmüyordu. 

Her yafl grubundan erkekler ablalar›  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› k›zlardan anlaml›
olarak daha zor buluyorlard›  (s›ras› ile: p=0,001, p<0,00001, p=0,004) (Tablo 14).

Ablalar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan k›zlar›n ve erkeklerin oran› yaflla
anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 14).

3.3.4. Ebeveynlerin deste¤i

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %20’si ve k›z ö¤rencilerin %17’si  okulda bir sorunlar› oldu¤unda anne ve
babalar›n›n yard›ma haz›r olmad›klar›n›; erkeklerin %23,6’s› ve k›zlar›n %25,1’i  anne ve babalar›n›n ö¤retmen-
leri ile konuflmak için okula gelmeye istekli olmad›klar›n›; erkeklerin %13,8’i ve k›zlar›n %13,9’u anne ve

A‹LE

Grafik 11. A¤abey ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre
da¤›l›m 
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 376 57,6 430 64,7 308 55,3 411 65,7 304 48,4 325 58,1

Zor 100 15,3 60 9 93 16,7 45 7,2 97 15,4 52 9,3

Yok- görmüyorum 177 27,1 175 26,3 156 28 170 27,2 227 36,1 182 32,6

Toplam 653 100 665 100 557 100 626 100 628 100 559 100

Tablo 14. Abla ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Grafik 12. Abla ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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babalar›n›n okuldaki baflar›lar›n› desteklemediklerini; erkeklerin %24,1’i ve k›zlar›n %17,5’i  anne ve babalar›n›n
okulda onlara ne oldu¤u ile ilgilenmediklerini ve erkeklerin %57,7’si ve k›zlar›n %50,8’i anne ve babalar›n›n okul
ödevlerine yard›m etmediklerini  belirttiler (Tablo 15).

Anne ve babalar›n›n okulda onlara ne oldu¤u ile ilgilenmediklerini ve okul ödevlerine yard›m etmediklerini
belirten erkeklerin  oran› k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (s›ras›yla: p=0,001, p=0,004) (Tablo 15).

3.4. TARTIfiMA

Aile yap›s› ile ilgili verilerimiz, Türkiye’de aile bütünlü¤ünün korundu¤unun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ancak, tek ebeveynle yaflayan genç say›s› (%10,5) az›msanmayacak orandad›r. Aile bütünlü¤ünün korunmas›
gençlerin sa¤l›k ve mutluluklar› ile yak›ndan iliflkilidir. 

Aile içi iliflkilerin niteli¤ine bak›ld›¤›nda ise, genel olarak, hem k›zlar›n hem de erkeklerin sorunlar›n› anneleri ile
daha kolay paylaflt›klar› görülmektedir. Ayr›ca, anne ile konuflma zorlu¤u aç›s›ndan erkeklerle k›zlar aras›nda bir
fark bulunmamas›na ra¤men, k›zlar babalar› ile konuflmakta erkeklerden daha fazla zorlanmaktad›rlar. Ancak,
hem k›zlar›n hem de erkeklerin yafllar› büyüdükçe anneleri ve babalar› ile konuflmalar› zorlaflmaktad›r. Aile bütün-
lü¤ünün yan› s›ra aile içi iliflkilerin kalitesi ve aile içindeki konum da ergenlerin sa¤l›k ve iyilik halleri ile iliflkilidir.
Çal›flmalar, ülkemizde baba yetkesinin egemen oldu¤u aile yap›s›n›n halen yayg›n oldu¤unu, çocuk büyütme iflinin
öncelikle annenin bir görevi olarak alg›land›¤›n› ve aile içi konum s›ralamas›nda k›z çocuklar›n›n  en altta yer ald›¤›n›
göstermektedir. Bu durum, ergenlerin  anneleri ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› daha kolay
bulmalar›n› ve k›zlar›n babalar› konuflmakta erkeklerden daha fazla zorlanmalar›n› aç›klayabilir.

Çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre, aile içerisinde k›zlar ablalar› ile erkekler ise a¤abeyleri ile daha kolay iletiflim
kurabilmektedirler. ‹letiflimin niteli¤i ise ne k›zlarda ne de erkeklerde yaflla de¤iflmemektedir. 

K›zlar üvey babalar› ve üvey anneleri ile konuflmay› da erkeklerden daha zor bulmaktad›rlar. Erkeklerin yafllar›
büyüdükçe üvey babalar› ve üvey anneleri ile konuflmalar› kolaylafl›rken, böyle bir fark k›zlarda gözlenmemektedir.

Genel olarak, 15 yafl›ndaki ö¤rencilerin %80’inin ebeveynlerinin onlara okulla ilgili sorunlar›nda destek olduklar›
söylenebilir. Ancak, bu destek k›z çocuklara daha fazla verilmekte ya da k›zlar taraf›ndan öyle alg›lanmaktad›r. 

A‹LE

Erkek K›z

Kat›l›yorum Kat›lm›yorum Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n % n % n % n %

Ebeveynler-okul sorunlar›na yard›m 706 80 176 20 635 83 128 17

Ebeveynler-ö¤retmenlerle görüflmeye istek 675 77,4 208 23,6 574 75,9 192 25,1

Ebeveynler-okul baflar›s›n› destekleme 757 86,2 121 13,8 655 86,1 106 13,9

Ebeveynler-okulda  ne oldu¤uyla ilgilenme 664 75,9 211 24,1 630 82,5 133 17,5

Ebeveynler-okul ödevlerine yard›m 371 42,3 508 57,7 375 49,2 385 50,8

Tablo 15. On befl yafl›ndaki ö¤rencilere ailelerinin okul yaflant›lar›ndaki deste¤i 

Ö¤rencilerin, ebeveynlerinin okul deste¤i, konusunda düflünceleri 
(15 yafl) (%)
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Grafik 13. On befl yafl›ndaki ö¤rencilere ailelerinin okul yaflant›lar›ndaki deste¤i
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BÖLÜM 4

ARKADAfiLAR



4.1. G‹R‹fi

Ergenlik ça¤›nda yaflad›¤› fiziksel de¤iflimlere uyum sa¤lamaya çal›flan, cinselli¤ini keflfeden, kimlik edinmeye
u¤raflan, özgürlük aray›fl› içinde olan ve giderek arkadafl gruplar›n›n etkisine daha aç›k hale gelen gençlerin
geliflimlerini sa¤l›kl› bir biçimde tamamlayabilmeleri büyük ölçüde sa¤l›kl› arkadafll›klar kurabilmelerine ba¤l›d›r. 

Akran gruplar› içerisinde gençler sosyalleflmekte, uzun süreli ve anlaml› iliflkiler kurabilmeyi, ve zorlu yaflam olaylar›
ile bafl edebilmeyi ö¤renmektedirler. Arkadafl gruplar› de¤erlerin ve inançlar›n oluflumunu ve de¤iflimini etkileyerek,
sosyal ve kültürel kimlik geliflimine katk›da bulunarak ve davran›fl modelleri sa¤layarak sa¤l›kla ilgili davran›fl ve tutum-
lar› etkiler. Sa¤l›k aç›s›ndan arkadafl gruplar›n›n etkisi sa¤l›¤› destekleyebilece¤i gibi onu  riske de sokabilir.

Gençler için bir arkadafl grubuna ait olmak ve onlar taraf›ndan kabul edilmek çok önemlidir. Sosyal olarak bir
arkadafl grubuna dahil olamam›fl gençlerde fiziksel ve duygusal sorunlar›n görülme olas›l›¤› artar. 

4.2. YÖNTEM

Bu araflt›rmada arkadafl gruplar›n›n etkisi arkadafl grubunun büyüklü¤ü, arkadafllarla iletiflim ve temas s›kl›¤›
de¤erlendirilerek ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r.

4.3. SONUÇLAR

4.3.1. Arkadafllarla iletiflim
En iyi arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin  %60,7’si (n=2965) çok
kolay, %29,1’i (n=1422) kolay, %5,9’u (n=288) zor ve %2,1’i (n=101) çok zor bulduklar›n› belirttiler. Ö¤renci-
lerin %2,2’sinin (n=105) en iyi arkadafl› yoktu ya da onu görmüyordu. 

On bir yafl grubundaki erkeklerle k›zlar aras›nda  en iyi arkadafllar›  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda
konuflma zorlu¤u aç›s›ndan anlaml› fark yok iken, 13 ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafl gruplar›ndan k›zlara göre
en iyi arkadafllar›  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› anlaml› olarak daha zor buluyorlard›
(s›ras› ile: p=0,00045, p=0,00015) (Tablo 16).

Erkeklerin en iyi arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma oranlar› yaflla
anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 16).

On bir yafl›ndaki k›zlar ise 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlara göre en iyi arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler
hakk›nda konuflmay› anlaml› olarak daha zor buluyorlard› (p=0,0088) (Tablo 16).

ARKADAfiLAR

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 
Kolay 773 88,5 782 89,4 661 87,3 772 93,1 722 87,9 677 93,3
Zor 74 8,5 79 9 76 10 44 5,3 72 8,8 44 6,1
Yok- görmüyorum 26 3 14 1,6 20 2,6 13 1,6 27 3,3 5 0,7
Toplam 873 100 875 100 757 100 829 100 821 100 726 100

Tablo 16. En iyi arkadafl ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

En iyi arkadafl ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve cinsiyete göre
da¤›l›m (%)
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Ayn› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin %43,3’ü
(n=2033) çok kolay, %37,3’ü (n=1753) kolay, %11,5’i (n=538) zor ve %4,2’si (n=196) çok zor bulduklar›n›
belirttiler. Ö¤rencilerin %3,7’sinin (n=175) ayn› cinsiyetten arkadafl› yoktu ya da onu görmüyordu. 

On üç yafl grubundaki erkeklerle k›zlar aras›nda  ayn› cinsiyetten arkadafllar›  ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler
hakk›nda konuflma zorlu¤u aç›s›ndan anlaml› fark var iken (p=0,048), 11 ve 15 yafl›ndaki erkeklerle ayn› yafl
grubundan k›zlar aras›nda anlaml› fark yoktu (p>0,05) (Tablo 17).

Erkeklerin ayn› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulma oran-
lar› yafl ile anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 17).

Ayn› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan 11 yafl›ndaki
k›zlar›n oran› 15 ve 13 yafl›ndakilerden, 15 yafl›ndakilerin oran› ise 13 yafl›ndakilerden anlaml›  olarak  yüksek-
ti (p=0,00014) (Tablo 17).

Karfl› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› ö¤rencilerin %15,7’si
(n=718) çok kolay, %25,6’s› (n=1168) kolay, % 28,5’i (n=1303) zor ve %19,5’i (n=892) çok zor bulduklar›n›
belirttiler. Ö¤rencilerin %10,7’sinin (n=490) karfl› cinsiyetten arkadafl› yoktu ya da onu görmüyordu. 

On bir yafl grubundaki k›zlar karfl› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda
konuflmay› ayn› yafl grubundaki erkeklerden anlaml› olarak daha zor bulurken (p<0,000001), 13 ve 15
yafl›ndaki k›zlarla ayn› yafl grubundan erkekler aras›nda anlaml› fark yoktu (p>0,05) (Tablo 18).

ARKADAfiLAR

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kolay 648 78,6 638 77,4 583 80,2 678 85 664 81,6 575 81,2

Zor 128 15,5 158 19,2 115 15,8 96 12 114 14 123 17,4

Yok-görmüyorum 48 5,8 28 3,4 29 4 24 3 36 4,4 10 1,4

Toplam 824 100 824 100 727 100 798 100 814 100 708 100

Tablo 17. Ayn› cinsiyetten arkadafl ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 
Kolay 336 41,2 190 24,1 293 41,4 274 35,9 417 52,2 376 53,8
Zor 377 46,3 470 59,7 351 49,6 402 52,7 319 39,9 276 39,5
Yok- görmüyorum 102 12,5 127 16,1 64 9 87 11,4 63 7,9 47 6,7
Toplam 815 100 787 100 708 100 763 100 799 100 699 100

Tablo 18. Karfl› cinsiyetten arkadafl ile konuflma: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Ayn› cinsiyetten arkadafl ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 15. Ayn› cinsiyetten arkadafl ile konuflma zorlu¤u: Yafla
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Karfl› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan 15 yafl›ndaki
erkeklerin oran› 11 ve 13 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak  azd› (p<0,00001) (Tablo 18).

Karfl› cinsiyetten arkadafllar› ile canlar›n› gerçekten s›kan fleyler hakk›nda konuflmay› zor bulan k›zlar›n oran›
11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› olarak azal›yordu (p<0,00001) (Tablo 18).

4.3.2. Arkadafl gruplar›n›n yap›s›

Ö¤rencilerin %13,7’si (n=729) hiç yak›n erkek arkadafl› olmad›¤›n› bildirdi. Ö¤rencilerin %8,5’i (n=450) bir tane,
%10,3’ü (n=549) iki tane, %67,4’ü (n=3579) üç ya da daha fazla say›da yak›n erkek arkadafllar› oldu¤unu bildirdi.

On bir, 13 ve 15 yafl›nda 3 ya da daha fazla yak›n erkek arkadafl› olan  erkeklerin oran› ayn› yafl gruplar›ndaki
k›zlardan  anlaml› olarak  fazla idi (her biri için p<0,000001) (Tablo 19).

Üç  ya da daha fazla yak›n erkek arkadafl› olan 15 yafl›ndaki erkeklerin oran›, 11 ve 13 yafl›ndakilerden anlaml›
olarak  düflüktü (p=0,00046) (Tablo 19).

Üç ya da daha fazla yak›n erkek arkadafl› olan 11 yafl›ndaki k›zlar›n oran› 13 ve 15 yafl›ndakilerden anlaml›
olarak  düflüktü (p<0,000001) (Tablo 19).

Ö¤rencilerin %10,8’i (n=570) hiç yak›n k›z arkadafl› olmad›¤›n› bildirdi. Ö¤rencilerin %8,9’u (n=472) bir tane,
%11,6’s› (n=612) iki tane, %68,7’si (n=3637) üç ya da daha fazla say›da yak›n k›z arkadafllar› oldu¤unu bildirdi.

ARKADAfiLAR

Karfl› cinsiyetten arkadafl ile konuflma zorlu¤u: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 16. Karfl› cinsiyetten arkadafl ile konuflma zorlu¤u:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-2 tane 175 17,3 548 57 125 14,7 373 43 192 21,9 315 42,6

≥3 tane 837 82,7 414 43 723 85,3 495 57 686 78,1 424 57,4

Toplam 1012 100 962 100 848 100 868 100 878 100 739 100

Tablo 19. Yak›n erkek arkadafl say›s›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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On bir, 13 ve 15 yafl›nda 3 ya da daha fazla yak›n k›z arkadafl› olan k›zlar›n oran› ayn› yafl gruplar›ndaki erkek-
lerden anlaml› olarak fazla idi (her biri için p<0,000001) (Tablo 20).

On üç yafl›ndaki erkeklerden ve k›zlardan 3 ya da daha fazla yak›n k›z arkadafl› olanlar›n oran›, 11 ve 15
yafl›ndaki erkeklerden ve k›zlardan anlaml› olarak  fazla idi (s›ras› ile: p=0,00058, p=0,0065) (Tablo 20).

4.3.3. Arkadafllar ile sosyal iliflkiler

Ö¤rencilerin %48,2’si (n=2589) gece arkadafllar› ile evin d›fl›nda zaman geçirmediklerini bildirdi. Ö¤rencilerin 
%16,5’i (n=885) haftada bir gece, %13’ü (n=700) haftada iki gece, %9,5’i (n=509) haftada üç gece, %4,4’ü
(n=235) haftada dört gece, %3’ü (n=163) haftada befl gece, %1’i (n=55) haftada alt› gece, %4,4’ü (n=237) haf-
tada yedi gece arkadafllar› ile evin d›fl›nda zaman geçirdiklerini bildirdi.

Onbir, 13 ve 15 yafl›nda 4 ya da daha fazla akflam arkadafllar› ile evin d›fl›nda haftada en az dört gün zaman
geçiren erkeklerin say›s› ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml› olarak fazla idi (s›ras› ile: p=0,000018;
p=0,000077; p<0,000001) (Tablo 21).

Akflam arkadafllar› ile evin d›fl›nda haftada en az dört gün zaman geçiren 13 yafl›ndaki erkeklerin oran›  11 ve
15 yafl›ndaki erkeklerden; 11 yafl›ndaki erkeklerin oran› da 15 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak düflüktü
(p<0,000001) (Tablo 21).

Arkadafllar› ile evin d›fl›nda haftada en az dört akflam zaman geçiren 11 yafl›ndaki k›zlar›n oran›  13 ve  15
yafl›ndaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (p=0,0015) (Tablo 21).

ARKADAfiLAR

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-2 tane 452 46,5 199 20,2 313 37,5 147 16,5 373 43,4 170 22,6

≥3 tane 521 53,5 784 79,8 521 62,5 744 83,5 486 56,6 581 77,4

Toplam 973 100 983 100 834 100 891 100 859 100 751 100

Tablo 20. Yak›n k›z arkadafl say›s›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-3 akflam 855 83,7 878 90,1 744 87,0 827 92,7 673 76,0 706 94,8

≥4 akflam 167 16,3 96 9,9 111 13,2 65 7,3 212 24,0 39 5,2

Toplam 1022 100 974 100 855 100 892 100 885 100 745 100

Tablo 21. Akflam arkadafllar› ile evin d›fl›nda zaman geçirme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Yak›n k›z arkadafl say›s› (≥3 tane): Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m (%)
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Grafik 18. Yak›n k›z arkadafl say›s›: Yafla ve cinsiyete göre
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Ö¤rencilerin %25,6’s› (n=1371) okuldan hemen sonra arkadafllar› ile hiç zaman geçirmiyordu. Ö¤rencilerin %20,2’si
(n=1079) haftada 1 gün, %21,4’ü (n=1146) haftada 2 gün, %14,6’s› (n=782) haftada 3 gün, %5’i (n=267) haftada
4 gün, %13,2’si (n=704) haftada 5 gün okuldan hemen sonra arkadafllar› ile zaman geçirdiklerini bildirdiler. 

Okuldan hemen sonra arkadafllar› ile haftada en az dört gün zaman geçiren erkeklerin oran› her yafl grubunda
k›zlardan anlaml› olarak  fazla idi (her biri için p<0,000001) (Tablo 22).

Okuldan hemen sonra arkadafllar› ile haftada en az dört gün zaman geçiren erkeklerin ve k›zlar›n oranlar› 11
yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 22).

Ö¤rencilerin %34,7’si (n=1867) son alt› ayda arkadafllar› ile internet ya da telefon yoluyla hiç görüflmedi¤ini  ya
da nadiren görüfltü¤ünü bildirdi. Son 6 ayda ö¤rencilerin %23,6’s› (n=1268) haftada bir ya da iki gün, %15,6’s›
(n=839)  haftada 3 ya da dört gün, %8,1’i (n=438) haftada befl ya da alt› gün, %18’i (n=969) haftan›n hergünü
arkadafllar› ile internet ya da telefon yoluyla görüfltü¤ünü bildirdi.

Onbir yafl›ndaki erkekler ve k›zlar aras›nda son alt› ay içerisinde arkadafllar› ile hergün internet ya da telefonla
görüflme s›kl›¤› aç›s›ndan fark yokken (p>0,05), 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar erkeklerden anlaml› olarak  yüksek oran-
da arkadafllar› ile hergün internet ya da telefonla görüflüyorlard› (s›ras› ile p=0,0021, p<0,000001) (Tablo 23).

Hem k›zlarda hem de erkeklerde 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru son alt› ay içerisinde arkadafllar› ile hergün  inter-
net ya da telefonla görüflme s›kl›¤› anlaml› olarak art›yordu (her biri için p<0,000001) (Tablo 23).

ARKADAfiLAR

Akflam arkadafllar›yla evin d›fl›nda s›k zaman geçirme:
(≥4 akflam): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 19. Akflam arkadafllar›yla evin d›fl›nda s›k zaman
geçirme: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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Grafik 20. Okuldan hemen sonra arkadafllar ile s›k zaman
geçirme: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-3 gün 748 74,7 846 86,8 651 77 774 87,4 684 77,1 675 89,5

≥4 gün 253 25,3 129 13,2 195 23 112 12,6 203 22,9 79 10,5

Toplam 1001 100 975 100 846 100 886 100 887 100 754 100

Tablo 22. Okuldan hemen sonra arkadafllar ile zaman geçirme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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4.3.4 Grup arkadafllar›n›n benimsenmesi (on befl yafl grubu)

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %61,6’s› ve k›z ö¤rencilerin %44,6’s› bofl zamanlar›n›n ço¤unu geçirdikleri
grup arkadafllar›n›n okuldaki di¤er ö¤renciler, erkek ö¤rencilerin %67,6’s› ve k›z ö¤rencilerin %60,4’ü  grup arka-
dafllar›n›n, okullar›ndan olmayan di¤er ergen gruplar›, erkek ö¤rencilerin %50,3’ü  ve k›z ö¤rencilerin %35,9’u
grup arkadafllar›n›n, anne ve babalar› ve erkek ö¤rencilerin %65,7’si ve k›z ö¤rencilerin %52’si grup
arkadafllar›n›n, ö¤retmenleri taraf›ndan benimsenmedi¤ini  belirttiler (Tablo 24).

Bofl zamanlar›n›n ço¤unu geçirdikleri grup arkadafllar›n›n okuldaki di¤er ö¤renciler, di¤er ergen gruplar›, anne
ve babalar› ve ö¤retmenleri taraf›ndan kabul gördü¤ünü düflünen 15 yafl›ndaki k›z ö¤rencilerin oran› erkek
ö¤rencilerden anlaml› olarak daha yüksekti (s›ras›yla: p=0,0001, p=0,005, p=0,0001) (Tablo 24).

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %6,9’u (n=58) ve k›z ö¤rencilerin %5,7’si (n=41) bofl zamanlar›n›n ço¤unu
geçirdikleri grup arkadafllar›n›n okuldaki di¤er ö¤rencilerle,  erkek ö¤rencilerin %7,9’u (n=65) ve k›z ö¤rencilerin
%8,5’i (n=60) grup arkadafllar›n›n, okullar›ndan olmayan di¤er ergen gruplar› ile, erkek ö¤rencilerin %3,6’s› (n=30)
ve k›z ö¤rencilerin %2,6’s› (n=19)  grup arkadafllar›n›n, anne ve babalar›  ile ve erkek ö¤rencilerin %13,4’ü (n=112)
ve k›z ö¤rencilerin %10,9’u (n=78) grup arkadafllar›n›n, ö¤retmenleri ile tan›flmad›klar›n› belirttiler (Tablo 24).

4.4. TARTIfiMA

Erkekler  yak›n arkadafllar› ile konuflmay› k›zlardan daha zor bulmaktad›rlar ve bu zorluk yaflla de¤iflmemekte-
dir. On üç ve 15 yafllar›ndaki k›zlar›n ise, yak›n arkadafllar› ile sorunlar›n› paylaflma oran› 11 yafl›ndaki k›zlar-
dan daha yüksektir. Bu da k›zlar›n arkadafllar› ile daha fazla sosyalleflmesine ba¤l› olabilir. 

ARKADAfiLAR

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç-5-6 gün/haf 915 90,4 869 88,8 744 87 731 81,7 688 77,6 465 61,8

Hergün 97 9,6 110 11,2 111 13 164 18,3 199 22,4 288 38,2

Toplam 1012 100 979 100 855 100 895 100 887 100 753 100

Tablo 23. Son alt› ayda arkadafllar› ile internet ya da telefon yoluyla görüflme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Son alt› ayda arkadafllar› ile internet ya da telefon yoluyla s›k
görüflme (hergün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 21. Son alt› ayda arkadafllar› ile internet ya da tele-
fon yoluyla s›k görüflme: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Arkadafllar›m... Erkek K›z

Kat›l›yorum Kat›lm›yorum Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n % n % n % n %

Okulumdaki di¤er ö¤renciler 301 38,4 483 61,6 377 55,4 305 44,6

Di¤er ergen gruplar› 246 32,4 514 67,6 257 39,6 392 60,4

Annem-babam 401 49,7 408 50,3 451 64,1 254 35,9

Ö¤retmenlerim  taraf›ndan kabul edilir 247 34,3 475 65,7 305 48 332 52

Tablo 24. On befl yafl grubu: Grup arkadafllar›n›n benimsenmesi
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Ayn› cinsiyetten arkadafllar› ile sorunlar›n› paylaflmakta güçlük çeken k›zlar›n ve erkeklerin oran› genel olarak
%20’sinin alt›nda kalmaktad›r. Bu da hem k›zlar›n hem de erkeklerin sorunlar›n› paylaflmakta kendi cinsiyet-
lerinden arkadafllar› seçti¤ini göstermektedir. Bu bulgu akran e¤itimi programlar› aç›s›ndan önemli olabilir. Karfl›
cinsiyetten arkadaflla konuflma zorlu¤u ise ergenlik süresince azalmakla beraber, genel olarak %50’ye yak›nd›r.

Araflt›rmam›z›n sonuçlar› genel olarak gençlerin ayn› cinsiyetten arkadafllar› ile daha çok yak›nlaflmakta olduk-
lar›n› göstermifltir. Ancak,  13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n yak›n erkek arkadafl say›s›n›n 11 yafl›ndakilerden fazla
oluflu, arkadafl gruplar›n›n ergenlik dönemi boyunca giderek karma olmaya bafllad›¤›n›n bir göstergesi olabilir.

Kimlik geliflimi sürecinde arkadafl gruplar›n›n önemi bilinmektedir. Bu nedenle arkadafllarla birlikte geçirilen
zaman, arkadafl gruplar›n›n birey üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Erkeklerin akflamlar›
arkadafllar› ile k›zlara göre daha fazla zaman geçirmeleri ve s›kl›¤›n yaflla k›zlarda azal›rken, erkeklerde 15 yaflta
artmas› ise kültürel nedenlere ba¤l› olabilir.  On üç yafl grubu erkeklerin 11 ve 15 yafl›ndakilerden akflamlar›
arkadafllar› ile daha az görüflmeleri ise 8. s›n›ftaki lise girifl s›navlar› ile de iliflkili olabilir. Erkek ö¤renciler okul
ç›k›fl› arkadafllar› ile k›zlardan daha fazla  zaman geçirmekte ancak, hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin okul
sonras› arkadafllar› ile s›k zaman geçirme oranlar›  yaflla de¤iflmemektedir.

On üç ve 15 yafllar›ndaki k›zlar›n erkeklerden daha s›k internet  ya da telefon arac›l›¤› ile arkadafllar› ile görüfltük-
leri ve her iki cinste de  bu oran›n yaflla artt›¤› görülmektedir. Telefon ya da internet gençler taraf›ndan arkadafl
gruplar›n›n geniflletilmesinde ve/veya  onlarla sosyal iliflkiye girilmesinde bir araç olarak görülmektedir.

On befl yafl grubundaki k›z ve erkeklerin önemli bir bölümü bofl zamanlar›n›n ço¤unu geçirdikleri grup
arkadafllar›n›n okuldaki di¤er ö¤renciler, di¤er ergen gruplar›, anne ve babalar› ve ö¤retmenleri taraf›ndan bilin-
di¤ini ancak, kabul görmedi¤ini düflünmektedirler. Bu durum, ergenlerin grup içerisinde yaflananlar› yak›n
çevresinde bulunan ve  onun için önemli olan eriflkinlerle  paylaflmamas› ve  sonuç olarak arkadafl gruplar›n›n
etkisine daha fazla girmesi ve sa¤l›kl› gelifliminin engellenmesi ile sonuçlanabilir. Ergenlerin sa¤l›kl› olarak
geliflebilmesi için hem ebeveynlerine  hem de akranlar›na gereksinimleri vard›r. Ebeveynler deneyimleri k›s›tl›
olan ergenlere kimlik geliflimi sürecinde güvenli bir rehberlik sa¤lar ve onlar›n karmafl›k eriflkin yaflant›s›na
haz›rlanmas›nda yard›mc› olur. Arkadafllar ise daha çok ba¤›ms›z düflünebilen ve davranabilen bireyler ola-
bilmelerini kolaylaflt›r›r. Bu nedenle ergenlik dönemi boyunca ebeveynlerin ve arkadafllar›n etkisi aras›nda
sa¤l›kl› bir dengenin olmas› gerekir.
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BÖLÜM 5

OKUL



5.1. G‹R‹fi

Okulun gençlerin yaflant›s›ndaki önemi çok büyüktür. Okul, genellikle ö¤rencilerin akademik baflar›s›n› artt›rmaya
yönelik araflt›rmalar›n konusunu oluflturmaktad›r. Oysa ki gençlerin sa¤l›k ve iyilik hallerinde de okul ortam›n›n öne-
mi büyüktür. Okulunu seven ve orada bulunmaktan hofllanan ö¤renciler kendilerini iyi hissettiklerini ve sa¤l›kl› ol-
duklar›n› bildirirken, okulunu sevmeyen ve orada bulunmaktan hofllanmayanlar baflar›s›z olmakta ve bask› hisset-
mekte buna ba¤l› olarak da kendilerini sa¤l›ks›z ve mutsuz hissettiklerini bildirmektedirler. 

Okul Türkiye’deki her çocu¤un en az›ndan yaflant›s›n›n 8 y›l›n› (zorunlu e¤itim)  geçirdi¤i bir yerdir. Tatiller d›fl›nda
günlerinin 6-8 saatini ö¤renci olarak okulda geçirmeleri nedeniyle, ö¤rencilerin okul yaflant›lar› eriflkinlerin ifl yaflan-
t›s›na benzetilebilir. Eriflkinlerde yap›lan çal›flmalar ifl yaflant›s›n›n eriflkinlerin sa¤l›k ve iyilik hallerini etkiledi¤ini gös-
termektedir. Benzeri durum çocuklar ve okul yaflant›lar› için de söz konusu olmaktad›r. Gençlerin sa¤l›k ve sa¤l›k
davran›fllar›n›n geliflimini daha iyi anlayabilmek onlar›n kendilerini iyi ve sa¤l›kl› hissetmelerine ya da hissetmeme-
lerine ve yaflamlar›ndan memnun olmalar›na ya da olmamalar›na yol açan okulla ilgili etkenleri saptamay› gerektir-
mektedir. Bu bak›fl aç›s›na göre okul gençlerin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli bir kaynak  ya da risk etkeni olabilir. 

5.2. YÖNTEM

Bu araflt›rman›n okulla ilgili ortak sorular› okulu sevme, akademik baflar›, s›n›f arkadafllar›n›n deste¤i ve okulla ilgi-
li hissedilen bask›y› de¤erlendirmektedir. Ayr›ca, ö¤retmenlerin tutum ve davran›fllar›, okulun kurallar›n› ve ö¤renci-
lerin dersler hakk›ndaki düflüncelerini ölçen sorular da araflt›rman›n seçime ba¤l› sorular› aras›nda yer almaktad›r.

5.3. SONUÇLAR

5.3.1. Okul sevgisi

Ö¤rencilerin %57,3’ü (n=3166) okulu çok sevdi¤ini, %30,8’i (n=1701) biraz sevdi¤ini, %7,3’ü (n=406) çok sevme-
di¤ini, %4,6’s› (n=252) hiç sevmedi¤ini bildirdi.

On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin okulu sevmeme oranlar› ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml› olarak yük-
sekti (her biri için p<0,000001) (Tablo 25).

Okulu sevmeyen erkeklerin ve k›zlar›n oran› yaflla anlaml› olarak art›yordu (her biri için p<0,000001) (Tablo 25).

OKUL

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Sevenler 707 67,5 785 77,4 445 50 603 65,8 281 31,5 345 45

Sevmeyenler 340 32,5 229 22,6 445 50 314 34,2 610 68,5 421 55

Toplam 1047 100 1014 100 890 100 917 100 891 100 766 100

Tablo 25. Okul sevgisi: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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5.3.2. Akademik baflar›

Ö¤rencilerin %19,2’si (n=1047) okul baflar›lar›n›n çok iyi, %50,4’ü (n=2752) iyi, %25,8’i (n=1409) orta ve
%4,7’si (n=254) ortan›n alt›nda oldu¤unu bildirdi.

Akademik baflar›lar›n›n yüksek oldu¤unu düflünen 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran› ayn› yafltaki erkeklerden an-
laml› olarak yüksekti (s›ras› ile: p=0,003, p=0,011) (Tablo 26).

Akademik olarak baflar›l› oldu¤unu düflünen k›zlar›n ve erkeklerin oran› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› ola-
rak azal›yordu (her biri için p<0,000001) (Tablo 26).

5.3.3. Okulda akran deste¤i

Ö¤rencilerin %36,9’u (n=1998) “S›n›f›mdaki ö¤renciler birlikte olmaktan zevk al›r” ifadesine tamamen kat›ld›k-
lar›n›, %34,9’u (n=1889) kat›ld›klar›n›, %5,5’i (n=298) kat›lmad›klar›n›, %2,7’si (n=147) hiç kat›lmad›klar›n› bil-
dirdi. Ö¤rencilerin % 19,9’u (n=1079) ise bu ifadeye ne kat›l›yor ne de kat›lm›yordu.

Her yafl grubundan erkek ö¤renciler ayn› yafl grubundaki k›zlara göre anlaml› olarak daha fazla oranda s›n›fla-
r›ndaki ö¤rencilerin birlikte olmaktan zevk ald›klar›n› düflünüyorlard› (s›ras› ile: p<0,00001, p=0,018, p=0,002)
(Tablo 27).

S›n›flar›ndaki ö¤rencilerin birlikte olmaktan zevk ald›klar›n› düflünen 15 yafl›ndaki k›z ve erkek ö¤rencilerin oran›
13 ve 11 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  düflüktü (s›ras› ile: p=0,0017, p=0,000019) (Tablo 27).

OKUL

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

‹yi- Çok iyi 791 76,4 796 79,8 588 67 666 73,3 494 55,5 464 61,7

‹yi de¤il 245 23,6 202 20,2 290 33 242 26,7 396 44,5 288 38,3

Toplam 1036 100 998 100 878 100 908 100 890 100 752 100

Tablo 26. Akademik baflar›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kat›l›yorum 806 79,5 681 69,3 661 75,9 640 71 620 70,3 479 63,1

Kat›lm›yorum 208 20,5 302 30,7 210 24,1 262 29 262 29,7 280 36,9

Toplam 1014 100 983 100 871 100 902 100 882 100 759 100

Tablo 27. “S›n›f›mdaki ö¤renciler birlikte olmaktan zevk al›r” ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Ö¤rencilerin %16,4’ü (n=878) “S›n›f›mdaki ö¤rencilerin ço¤u kibar ve yard›mseverdir” ifadesine tamamen kat›-
l›yor, %29,6’s› (n=1586) kat›l›yor, %17,5’i (n=940) kat›lm›yor, %9,2’si (n=494) hiç kat›lm›yordu. Ö¤rencilerin
%27,4’ü (n=1469) ise bu ifadeye ne kat›l›yor ne de kat›lm›yordu.

S›n›f arkadafllar›n›n kibar ve yard›msever oldu¤unu düflünen 13  yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin oran› k›z ö¤renci-
lerden ve 15 yafl›ndaki k›z ö¤rencilerin oran› ise erkek ö¤rencilerden anlaml› olarak yüksekti (s›ras› ile:
p=0,019, p=0,0002) (Tablo 28).

S›n›f arkadafllar›n›n kibar ve yard›msever oldu¤unu düflünen erkek ö¤rencilerin oran› 11 yafl›ndan 15 yafl›na
do¤ru anlaml› olarak azal›rken, s›n›f arkadafllar›n›n kibar ve yard›msever oldu¤unu düflünen 13 yafl›ndaki k›zla-
r›n oran› 15 ve 11 yafl›ndakilerden, 15 yafl›ndakilerin oran› ise 11 yafl›ndakilerden anlaml› olarak düflüktü (her
biri için p<0,000001) (Tablo 28).

Ö¤rencilerin %38,5’i (n=2043) “Di¤er ö¤renciler beni oldu¤um gibi kabul eder” ifadesine tamamen kat›l›yor,
%37,1’i (n=1967) kat›l›yor, %6,2’si (n=326) kat›lm›yor, %3,9’u (n=205) hiç kat›lm›yordu. Ö¤rencilerin %14,3’ü
(n=759) ise bu ifadeye ne kat›l›yor ne de kat›lm›yordu.

OKUL

“S›n›f›mdaki ö¤renciler birlikte olmaktan zevk al›r” ifadesine kat›lma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 24. “S›n›f›mdaki ö¤renciler birlikte olmaktan zevk al›r”
ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 25. “S›n›f›mdaki ö¤rencilerin ço¤u kibar ve yard›mse-
verdir” ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre 
da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kat›l›yorum 520 52,3 517 52,6 389 45,3 358 39,8 327 37,4 353 46,5

Kat›lm›yorum 475 47,7 465 47,4 469 54,7 541 60,2 547 62,6 406 53,5

Toplam 995 100 982 100 858 100 899 100 874 100 759 100

Tablo 28. “S›n›f›mdaki ö¤rencilerin ço¤u kibar ve yard›mseverdir” ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m

30



S›n›f arkadafllar›n›n onlar› olduklar› gibi kabul ettiklerini düflünen 11 yafl›ndaki erkeklerin oran› k›zlardan anlaml› ola-
rak daha yüksekken (p=0,0005), 13 ve 15 yafl grubundaki k›zlar ve erkekler aras›nda fark yoktu (Tablo 29).

S›n›f arkadafllar›n›n onlar› olduklar› gibi kabul ettiklerini düflünen erkek ö¤rencilerin oran› yaflla anlaml› olarak de-
¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 29).

S›n›f arkadafllar›n›n onlar› olduklar› gibi kabul ettiklerini düflünen 11 yafl›ndaki k›z ö¤rencilerin oran› 13 ve 15 ya-
fl›ndakilerden anlaml› olarak düflüktü (p=0,00008) (Tablo 29).

5.3.4. Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hissetme

Ö¤rencilerin %23,4’ü (n=1289) ev ödevleri ve derslerden dolay› hiç bask› hissetmedi¤ini, %22’1’i (n=1218) az,
%33,3’ü (n=1838) biraz, %1,3’ü (n=1175) çok bask› hissetti¤ini bildirdi.

Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hisseden 11 yafl›ndaki erkeklerin oran› k›zlardan anlaml› olarak yüksekti
(p=0,00045) (Tablo 30).

Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hisseden 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin oran› 11 yafl›ndakilerden
anlaml› olarak yüksekti (her biri için p<0,000001) (Tablo 30).

OKUL

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Kat›l›yorum 751 76,6 670 69,6 652 77,4 679 76,1 670 76,8 588 78,3

Kat›lm›yorum 230 23,4 292 30,4 190 22,6 213 23,9 202 23,2 163 21,7

Toplam 981 100 962 100 842 100 892 100 872 100 751 100

Tablo 29. “Di¤er ö¤renciler beni oldu¤um gibi kabul eder” ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç-az 533 51,1 594 58,8 345 38,8 379 41,3 353 39,4 303 39,7

Biraz-çok 510 48,9 416 41,2 544 61,2 539 58,7 543 60,6 461 60,3

Toplam 1043 100 1010 100 889 100 918 100 896 100 764 100

Tablo 30. Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hissetme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

“Di¤er ö¤renciler beni oldu¤um gibi kabul eder” ifadesine kat›lma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 26. “Di¤er ö¤renciler beni oldu¤um gibi kabul eder”
ifadesine kat›lma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki ö¤rencilerin akademik baflar›lar› ve okul sevgileri ile s›n›flar›ndaki ö¤rencilerin ço¤unun
kibar ve yard›msever oldu¤unu düflünmeleri ve ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hissetmemeleri aras›nda an-
laml› korelasyon vard› (p<0,001) (Tablo 31). 

5.3.5 Psikososyal okul ortam›

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %60’› ve k›z ö¤rencilerin %60’› ö¤rencilerin ders zaman›n›n nas›l kullan›la-
ca¤›n› belirlemede söz hakk› olmad›¤›n› düflünüyorlard› (Tablo 32).

Ders zaman›n›n nas›l kullan›laca¤›n› belirlemede ö¤rencilerin  söz hakk› olmad›¤›n› düflünen k›zlar›n ve erkekle-
rin oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,94) (Tablo 32).

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %48’i ve k›z ö¤rencilerin %46’s› ö¤rencilerin hangi etkinliklerin yap›laca¤›-
n› belirlemede söz hakk› olmad›¤›n› düflünüyorlard› (Tablo 32).

Hangi etkinliklerin yap›laca¤›n› belirlemede ö¤rencilerin  söz hakk› olmad›¤›n› düflünen k›zlar›n ve erkeklerin
oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,37) (Tablo 32).

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %50’si ve k›z ö¤rencilerin %51’i ö¤retmenlerinin  onlara adil davranmad›k-
lar›n› düflünüyorlard› (Tablo 32).

Ö¤retmenlerinin onlara adil davranmad›klar›n› düflünen k›zlar›n ve erkeklerin oranlar› aras›nda anlaml› fark yok-
tu (p=0,79) (Tablo 32).

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %37’si ve k›z ö¤rencilerin %37’si ö¤retmenlerinin ço¤unun  arkadaflça ol-
mad›¤›n› düflünüyorlard› (Tablo 32).

OKUL

Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hissetme s›kl›¤›: 
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Grafik 27. Ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hissetme
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Akademik baflar› Okul sevgisi

11 yafl 13 yafl 15 yafl 11 yafl 13 yafl 15 yafl

Arkadafl deste¤i 0,086* 0,121** 0,089* 0,215** 0,167** 0,238**

Okul bask›s› 0,139** 0,150** 0,141** 0,169** 0,152** 0,109**

Tablo 31. Arkadafl deste¤i ve okul bask›s› ile akademik baflar› ve okul sevgisi aras›ndaki korelasyonlar
(Pearson korelasyon katsay›s›) (p<0,001)

Ö¤renciler Erkek K›z

Kat›l›yorum Kat›lm›yorum Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n % n % n % n %

Ders zaman›n›n kullan›m›nda söz sahibidirler 354 40 526 60 302 40 451 60

Hangi etkinliklerin yap›laca¤›nda söz sahibidirler 457 52 420 48 406 54 342 46

Ö¤retmenleri onlara adil davran›r 435 50 439 50 368 49 385 51

Ö¤retmenlerinin ço¤u arkadaflçad›r 549 63 328 37 472 63 279 37

Derslerin zor gelmesi 291 33 584 67 261 35 489 65

Derslerin yorucu gelmesi 437 50 440 50 385 51 373 49

Tablo 32. On befl yafl grubu: Psikososyal okul ortam› 
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Ö¤retmenlerinin ço¤unun arkadaflça olmad›¤›n› düflünen k›zlar›n ve erkeklerin oranlar› aras›nda anlaml› fark yok-
tu (p=0,87) (Tablo 32).

On befl yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %33’ü ve k›z ö¤rencilerin %35’i derslerin onlara zor geldi¤ini bildirdi.

Derslerin onlara zor geldi¤ini bildiren  k›zlar›n ve erkeklerin oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,51) (Tablo 32).

15 yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin %49,8’i ve k›z ö¤rencilerin %50,8’i derslerin onlara yorucu geldi¤ini bildirdi.

Derslerin onlara yorucu geldi¤ini bildiren  k›zlar›n ve erkeklerin oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,69) (Tablo 32).

5.4. TARTIfiMA

Çal›flmam›zda ö¤rencilerin %57,3’ünün okullar›n› sevdikleri gözlenmifltir. Erkek ö¤renciler aras›nda hem okulu-
nu sevmeme hem de akademik baflar›lar›n›n iyi olmad›¤›n› düflünme (11 yafl hariç ) daha yayg›nd›r. Ancak, her
iki cinsiyetten ö¤renciler aras›nda da okulunu seven ve  kendilerini akademik olarak baflar›l› bulan k›zlar›n ve
erkeklerin oran› yaflla azalmaktad›r. 

Alg›lanan s›n›f arkadafl› deste¤i yafla ve cinsiyete göre baz› farkl›l›klar göstermektedir. Ancak, arkadafllar›n destek-
leyici olmas› ile hem akademik baflar›n›n hem de okulu sevmenin pozitif korelasyon gösteriyor olmas› önemli bir bul-
gudur. Okullarda gelifltirilecek arkadafllar›n destekleyici tav›rlar›n› art›rmaya yönelik uygulamalar ö¤rencilerin akade-
mik baflar›lar›n›n art›r›lmas›nda ve okulu sevmelerinde önemli olabilir. Sa¤l›k aç›s›ndan ise, arkadafl gruplar›n›n er-
genlik dönemindeki önemi bilinmektedir. Arkadafllar›n›n destekleyici oldu¤u bir okul ortam›nda bireylerin kendilerini
daha mutlu ve sa¤l›kl› hissetmeleri olas›d›r ve okulun di¤er olumsuz etkilerini dengelemede önemli rol oynayabilir.

On üç ve 15 yafl›ndaki ev ödevleri ve derslerden dolay› bask› hisseden k›zlar›n ve erkeklerin oranlar› aras›nda
fark bulunmam›flt›r. On üç ve 15 yafllar›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin ev ödevleri ve derslerden dolay› hissettikle-
ri bask› 11 yafl›ndakilerden fazlad›r. Yaflla birlikte bask› hisseden ö¤rencilerin oran›n›n art›fl› ö¤rencilerin küçük
yafllarda oldu¤u gibi kendilerinden bekleneni gerçeklefltirmekten çok, kendilerinin belirledi¤i baflar› için çabala-
malar› ve bunun daha fazla sorumluluk ve bask› anlam›na gelmesi ile iliflkili olabilir. Ayr›ca, lise 2. s›n›f ö¤ren-
cilerinin ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin önündeki merkezi s›navlar ülkemizde bu yafl gruplar›ndaki ö¤rencilerin daha
fazla bask› hissetmelerini aç›klayabilir.

5.4.1. Psikososyal okul ortam› (on befl yafl grubu)

Genel olarak, bu yafl grubundaki k›z ve erkek ö¤rencilerin bir bölümü  ders zaman›n›n nas›l kullan›laca¤›n› ve
ders s›ras›nda hangi etkinliklerin yap›laca¤›n› belirlemede ö¤rencilerin söz hakk› olmad›¤›n›, ö¤retmenlerinin  on-
lara adil davranmad›klar›n›, derslerin onlara zor ve yorucu geldi¤ini bildirdiler.

Yukar›daki bulgular okul kurallar›n›n belirlenmesinde ö¤rencilerin söz sahibi olmad›¤›n› ve ö¤retmenlerin davra-
n›fllar›n›n herkes taraf›ndan ayn› flekilde alg›lanmad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan anlaml›d›r. Ö¤rencilerin yar›s›n›n
dersleri yorucu bulmas› ise, ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekti¤ini düflündürebilir.

Sonuç olarak  okulla ilgili bulgular›m›z, okulun herkes için ayn› deneyimlerin yafland›¤› yer anlam›na gelmedi¤i-
ni ve özellikle sa¤l›k ve okul iliflkisi araflt›r›l›rken yaflla de¤iflen okulla iliflkili alg›lar›n, duygular›n ve cinsiyet fark-
l›l›klar›n›n üzerinde durulmas› gerekti¤ini göstermektedir.
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BÖLÜM 6

SA⁄LIK VE SA⁄LIK
DAVRANIfiLARI



6.1. G‹R‹fi

Bu bölümde ergenlerin sa¤l›k ve sa¤l›k davran›fllar› ile ilgili veriler sunulmufltur.

Ergenler fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel, ahlaki ve bir mesle¤e haz›rl›klar›n› tamamlamak zorunda
olduklar› bir süreç yaflamaktad›rlar. Ergenlik boyunca çocuklar eriflkin yaflam biçimlerini belirleyecek tutum ve
davran›fllar gelifltirirler. Bu yaflam diliminin en önemli özelli¤i mortalite ve morbidite h›z›n›n di¤er çocukluk
dönemlerine göre düflük ve nedenlerinin erken gebelik, kazalar ve yaralanmalar ve, madde ba¤›ml›l›¤› gibi daha
çok davran›fllarla iliflkili olmas›d›r. 

6.1.1. Sa¤l›k ve iyilik hali 

Dünya Sa¤l›k Örgütü sa¤l›¤›  üretken bir yaflam sürebilmek için gerekli bir kaynak olarak kabul eder. Sa¤l›ks›z
olma hali ifllev yetene¤inde  azalmaya yol açar ve yaflam hedeflerine ulaflmay› önler. Örne¤in ça¤dafl dünyan›n
hastal›klar› olarak kabul edilen süre¤en yorgunluk ve depresyon ifllev kayb›na yol açarlar. Bu bak›fl aç›s›yla, halk
sa¤l›¤› alan›nda yat›r›m yap›lmas› yaln›zca hastal›klar›n önlenmesi ve sa¤alt›m› için de¤il, ayn› zamanda birey-
lerin gereksinimleri ve zorluklar karfl›s›nda etkin ifllev  görebilmeleri için de gereklidir. 

Ergenlik döneminde sa¤l›k önemli bir kaynakt›r. Bu dönemde yaflanan sa¤l›k sorunlar›n›n uzun süreli etkileri
olabilir. Gençler, eriflkin döneme geçifl sürecinde pek çok zorlukla bafl etmek zorunda kal›rlar. Sosyal, ruhsal
ve fiziksel aç›dan sa¤l›kl› olmalar› onlar›n zorluklarla etkin bir flekilde bafl edebilmelerini kolaylaflt›r›r. 

Klasik olarak sa¤l›k istatistikleri mortalite ve morbidite kay›tlar›ndan elde edilir. Ergenlik döneminde mortalite
ve morbidite h›zlar› çok düflük oldu¤undan, bu kay›tlar ergenlerin sa¤l›k durumlar› hakk›nda k›s›tl› bilgi
sa¤lamaktad›r. Bu nedenle ergenlik döneminde baflka ölçüm yöntemlerinin kullan›lmas› gerekmektedir. Bu
araflt›rmada 3 öznel gösterge (alg›lanan sa¤l›k durumu, alg›lanan sa¤l›k yak›nmalar› ve yaflam memnuniyeti)
arac›l›¤› ile  ergenlerin sa¤l›¤› de¤erlendirilmektedir. Bu öznel göstergeler nesnel davran›fllara yol açar ve  ergen-
lerin hekime bafl vurmas›na ya da ilaç kullanmas›na neden olur.

6.2. YÖNTEM

Gençlerin alg›lanan sa¤l›k durumlar› bir soru ile, öznel sa¤l›k yak›nmalar› bir  belirtiler listesi ile ve yaflam mem-
nuniyetleri ‘Cantril merdiveni’ tekni¤i ile ölçülmüfltür.

6.3. SONUÇLAR

6.3.1. Alg›lanan sa¤l›k durumu

Ö¤rencilerin %30,3’ü (n=1669) sa¤l›klar›n›n mükemmel, %51,2’si (n=2821) iyi, %14,9’u (n=821) orta ve
%3,6’s› (n=199) kötü oldu¤unu bildirdi. 

Kendini sa¤l›kl› hisseden 11, 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin oran› ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml› olarak
yüksekti (s›ras› ile: p<0,00001, p=0,002, p<0,00001) (Tablo 33).

Kendini sa¤l›kl› hisseden 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran› hem 13 yafl›ndaki hem de 11 yafl›ndaki k›zlardan anlaml›
olarak düflük iken (p=0,012), bu oran erkeklerde yaflla anlaml› olarak de¤iflmiyordu (p>0,05) (Tablo 33).

SA⁄LIK VE SA⁄LIK DAVRANIfiLARI

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Mükemmel-‹yi 908 86,8 802 79,2 745 84,4 721 78,7 753 84,4 561 73,7

Orta-Kötü 138 13,2 210 20,8 138 15,6 195 21,3 139 15,6 200 26,3

Toplam 1046 100 1012 100 883 100 916 100 892 100 761 100

Tablo 33. Ö¤rencilerin alg›lad›klar› sa¤l›k durumlar›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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6.3.2. Öznel sa¤l›k yak›nmalar›

Ö¤rencilerin %58,4’ü iki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas›n› (Bafl a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, moral
bozuklu¤u, çabuk sinirlenmek ya da huysuzluk, gerginlik ya da kayg› hissi, uyuma güçlü¤ü ve bafl dönmesi) haf-
tada birden fazla ya da hemen hemen hergün yaflad›¤›n›  bildirdi. 

‹ki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas› olan k›zlar›n oran› her yafl grubunda erkeklerden anlaml› olarak yüksekti
(her biri için p<0,000001) (Tablo 34).

‹kiden fazla sa¤l›k yak›nmas› olan erkek ö¤rencilerin oran› yaflla de¤iflmezken (p=0,081), bu oran 13 yafl›ndaki
k›zlarda hem 11 yafl›ndakilerden hem de 15 yafl›ndakilerden anlaml› olarak yüksekti (p<0,00001) (Tablo 34).

Bafl a¤r›s› için ö¤rencilerin %13,2’si hemen hemen hergün, %15,2’si haftadan 1 kereden fazla, %10,8’i hemen
hemen her hafta, %13,4’ü hemen hemen her ay, %47,4’ü nadiren ya da asla seçene¤ini iflaretlediler. 

SA⁄LIK VE SA⁄LIK DAVRANIfiLARI

Sa¤l›kl› hissetme s›kl›¤› (mükemmel ya da iyi): Yafla ve cinsiyete 
göre da¤›l›m (%)
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Grafik 28. Sa¤l›kl› hissetme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre
da¤›l›m
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‹ki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas›: Yafla ve cinsiyete 
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Grafik 29. ‹ki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas›: Yafla ve 
cinsiyete göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

≥2 yak›nmas› var 523 52,94 640 65,51 477 55,27 670 74,03 444 49,94 487 63,91

Yak›nmas›z ya da 465 47,06 337 34,49 386 44,73 235 25,97 445 50,06 275 36,09
1 yak›nmas› var

Toplam 988 100 977 100 863 100 905 100 889 100 762 100

Tablo 34. Sa¤l›k yak›nmalar› s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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Haftada bir kereden fazla bafl a¤r›s› yak›nmas› bildiren k›zlar›n oran› her yafl grubunda erkeklerden anlaml›
olarak  yüksekti (s›ras› ile p=0,001; p<0,0001; p<0,0001) (Tablo 35).

Ne erkeklerde ne de k›zlarda yaflla bafl a¤r›s› s›kl›¤› de¤iflmiyordu (Erkekler p=0,099; K›zlar p=0,108) (Tablo 35).

Moral bozuklu¤u için ö¤rencilerin %23’ü  hemen hemen hergün, %20,5’i haftada 1 kereden fazla, %18,8’i
hemen hemen her hafta,  %16,1’i hemen hemen her ay, %21,5’i nadiren ya da asla seçene¤ini iflaretlediler.

Haftada bir kereden fazla moral bozuklu¤u yak›nmas› bildiren k›zlar›n oran› her yafl grubunda erkeklerden
anlaml› olarak  yüksekti  (tüm yafl gruplar›nda p<0,0001) (Tablo 36).

Hem on üç  yafl›ndaki k›zlarda hem de ayn› yafltaki erkeklerde haftada bir kereden fazla moral bozuklu¤u bildir-
me oran› 11 ve 15 yafl›ndakilerden anlaml› olarak yüksekti (Erkekler p=0,037; K›zlar p=0,00001) (Tablo 36).

SA⁄LIK VE SA⁄LIK DAVRANIfiLARI

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Haftada 248 25 310 31,8 184 21,3 326 36,1 190 21,5 269 35,4
1 kereden fazla

Haftada bir 745 75 665 68,2 679 78,7 577 63,9 695 78,5 490 64,6
ya da daha az

Toplam 993 100 975 100 863 100 903 100 885 100 759 100

Tablo 35. Bafl a¤r›s› s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m  

Haftada bir kereden fazla bafl a¤r›s›: Yafla ve cinsiyete 
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Grafik 30. Haftada bir kereden fazla bafl a¤r›s›: Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m 
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Haftada 348 35,4 430 44,7 344 39,9 529 58,9 304 34,4 373 49
birden fazla

Haftada bir 634 64,6 533 55,3 518 60,1 369 41,1 581 65,6 389 51
ya da daha az

Toplam 982 100 963 100 862 100 898 100 885 100 762 100

Tablo 36. Moral bozuklu¤u: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m  
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6.3.3. Yaflam memnuniyeti

Ö¤rencilerin %69,8’inin  (n=3705) yaflam memnuniyeti skoru ortanca de¤erin  üzerinde idi. 

Yaflam memnuniyeti skoru ortanca de¤erin üzerinde olan 11 ve 13 yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin oran› ayn›
yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksekti (s›ras› ile: p=0,009, p=0,004) (Tablo 37).

Yaflam memnuniyeti skoru ortanca de¤erin üzerinde olan erkek ö¤rencilerin oran› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru
anlaml› olarak azal›yordu (p<0,000001) (Tablo 37).

Yaflam memnuniyeti skoru ortanca de¤erin üzerinde olan 11 yafl›ndaki k›z ö¤rencilerin oran› hem 13 hem de
15 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  yüksekti (p<0,000001) (Tablo 37).

SA⁄LIK VE SA⁄LIK DAVRANIfiLARI

Haftada bir kereden fazla moral bozuklu¤u:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 31. Haftada bir kereden fazla moral bozuklu¤u: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m   
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Grafik 32. Yaflam memnuniyeti yüksekli¤i: Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m
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Ortanca de¤er  221 21,8 262 26,7 266 30,6 336 37 319 36,3 295 39,2
ve alt› (0-5)

Ortanca de¤erin 795 78,2 718 73,3 603 69,4 571 63 560 63,7 458 60,8
üstü (6-10)

Toplam 1016 100 980 100 869 100 907 100 879 100 753 100

Tablo 37. Yaflam memnuniyeti skoru: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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6.4. TARTIfiMA

Bu bölümde sunulan sonuçlar hem olumlu hem de olumsuz olarak de¤erlendirilebilir. Olumlu olarak de¤erlen-
dirirsek, ö¤rencilerin önemli bir bölümünün sa¤l›klar›n›n mükemmel ya da iyi oldu¤unu ve yaflamlar›ndan mem-
nun olduklar›n› görebiliriz. Olumsuz yönden bakt›¤›m›zda ise, ö¤rencilerin  az›msanmayacak bir bölümünün
kendilerini sa¤l›ks›z hissettiklerini ve yaflamlar›ndan memnun olmad›klar›n› görebiliriz. Bu sonuçlar ergenlik
dönemini sa¤l›¤›n iyi oldu¤u bir dönem olarak kabul etmektense, sa¤l›k aç›s›ndan farkl›l›klar›n bafllad›¤› bir
dönem olarak görmenin daha do¤ru oldu¤unu düflündürmektedir. Bu farkl›l›klar yaflla birlikte hem k›zlarda hem
de erkeklerde daha da artmaktad›r.

Bulgular›m›z ayr›ca, sa¤l›k ve iyilik hali aç›s›ndan cinsiyetler aras› fark›n da bu dönemde belirginleflti¤ini göster-
mektedir. Kendini sa¤l›ks›z hisseden, iki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas›, bafl a¤r›s› ve moral bozuklu¤u bil-
diren ve yaflam memnuniyet skoru düflük olan k›zlar›n oran› erkeklerden daha fazlad›r.

Bu araflt›rmada sa¤l›k aç›s›ndan cinsiyetler aras› farkl›l›¤›n nedenleri araflt›r›lmam›fl olmakla birlikte, bu farkl›l›k,
k›zlarda ergenli¤in daha erken bafllamas›, k›zlar›n okulda ve di¤er sosyal ortamlarda ve beden alg›s› alan›nda er-
keklerden daha fazla bask› hissetmeleri ile ilgili olabilir. Erkeklerin daha az yak›nma bildirmesinin nedeni ise onla-
r›n “erkekler a¤lamaz” düflüncesine ba¤l› olarak yak›nmalar›n› bildirmemelerinden kaynaklanm›fl olabilir.
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BÖLÜM 7

F‹Z‹KSEL ETK‹NL‹K



7.1. G‹R‹fi

Fiziksel etkinli¤in eriflkin yaflant›s›ndaki önemi iyi bilinmektedir. Düzenli fiziksel etkinlik kalp ve damar hastal›k-
lar›, tip 2 diyabet, osteoporoz ve kolon kanseri riskini azaltmaktad›r. Ayr›ca, kayg› ve depresyon gibi ruhsal so-
runlara da yarar› bilinmektedir. Gençlerin yaflant›s›nda fiziksel etkinli¤in rolü tam olarak bilinmemektedir, ancak
araflt›rmalar genel olarak fiziksel etkinli¤in aerobik egzersiz kapasitesine, zindeli¤e, kan bas›nc›na, kan lipid dü-
zeylerine, kemik sa¤l›¤›na ve ruhsal duruma olumlu etkileri oldu¤unu göstermifltir. Ek olarak, hareketli bir çocu-
¤un hareketli bir eriflkin olma olas›l›¤› daha fazlad›r ve bu da uzun sürede yaflam niteli¤ini olumlu yönde etkile-
yece¤i için önemlidir.

Gençler için önerilen orta fliddette  fiziksel etkinlik günde en az bir saat olmal›d›r. Orta fliddette fiziksel etkin-
lik, bireyin kendini ›s›nm›fl hissetti¤i ve hafifçe nefes nefese kald›¤› etkinlik olarak tan›mlan›r.

7.2. YÖNTEM

Ergenlerin fiziksel etkinlik düzeyini saptamak çok kolay de¤ildir. HBSC araflt›rmas›nda ö¤rencilere bir hafta önce-
sinde kaç gün günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte (orta-a¤›r fiziksel etkinlik-MVPA) bulunduklar› sorulmufltur.
Bu sorunun, son dönemde haz›rlanan k›lavuzlar›n hedefine ulaflacak flekilde ö¤rencilerin genel fiziksel etkinlik dü-
zeylerini ölçmenin kabul edilebilir bir yöntemi  oldu¤u düflünülmüfltür. Haftada 7 gün, günde en az 60 dakika fizik-
sel etkinlikte bulunanlar yeterli fiziksel etkinlikte bulunmufl ö¤renciler olarak kabul edilmifltir.

Ayr›ca, a¤›r fiziksel etkinli¤i ölçmek üzere ö¤rencilere bofl zamanlar›nda, haftada kaç saat nefes nefese kala-
cak ya da terleyecek a¤›rl›kta fiziksel etkinlikte (VPA-a¤›r fiziksel etkinlik) bulunduklar› sorulmufltur.

7.3. SONUÇLAR

7.3.1. Orta-a¤›r düzeyde fiziksel etkinlik

Ö¤rencilerin %7,2’si son bir hafta içinde hiç orta-a¤›r fiziksel etkinlikte bulunmad›klar›n› bildirirken, %25,7’si en
az 6 gün günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulundu¤unu bildirdi (Tablo 38).

F‹Z‹KSEL ETK‹NL‹K

n %

0 gün 379 7,2

1 gün 612 11,6

2 gün 752 14,3

3 gün 826 15,7

4 gün 686 13,1

5 gün 649 12,4

6 gün 295 5,6

7 gün 1055 20,1

Toplam 5254 100

Tablo 38. Ö¤rencilerin son yedi gün içerisinde günde
en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunduklar› gün
say›s›na göre da¤›l›m›

Ö¤rencilerin son yedi gün içerisinde günde en az 60 dakika fiziksel
etkinlikte bulunduklar› gün say›s›na göre da¤›l›m› (%)

15,7
14,3

11,6

7,2

12,4
13,1

Grafik 33. Ö¤rencilerin son yedi gün içerisinde günde en az 60 
dakika fiziksel etkinlikte bulunduklar› gün say›s›na göre da¤›l›m›
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On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunduklar› ortalama gün say›s› ayn›
yafl grubundaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (s›ras›yla: p=0,002, p=0,012, p<0,0001). (Mann Whitney 
U testi) (Tablo 39).

Son yedi gün içinde hergün, günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunan 11, 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin
oran› ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (s›ras› ile: p=0,0001, p=0,004, p=0,04) (Tablo 40).

Son yedi gün içinde hergün, günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunan hem erkek hem de k›z ö¤renci-
lerin oran› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› olarak azal›yordu (s›ras›yla: p<0,00001, p<0,0001) (Tablo 40).

F‹Z‹KSEL ETK‹NL‹K

Cinsiyet n Ortalama (gün) Standart sapma (±)

Erkek 1015 4,20 2,34

11 yafl K›z 947 3,90 2,22

Toplam 1962 4,06 2,28

Erkek 856 3,89 2,26

13 yafl K›z 855 3,61 2,19

Toplam 1711 3,75 2,23

Erkek 868 3,60 2,10

15 yafl K›z 713 3,13 2,16

Toplam 1581 3,39 2,14

Erkek 2739 3,92 2,25

Toplam K›z 2515 3,58 2,21

Toplam 5254 3,76 2,24

Tablo 39. Ö¤rencilerin son yedi gün içerisinde günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunduklar› ortala-
ma gün say›s›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-6 gün/hafta 720 70,9 744 78,6 665 77,7 711 83,2 732 84,3 627 87,9

7 gün/hafta 295 29,1 203 21,4 191 22,3 144 16,8 136 15,7 86 12,1

Toplam 1015 100 947 100 856 100 855 100 868 100 713 100

Tablo 40. Son yedi gün içerisinde günde en az 60 dakika fiziksel etkinlik yap›lan toplam gün say›s›: Yafla
ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Son yedi gün içerisinde hergün en az 60 dakika fiziksel 
etkinlik yapanlar: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 34. Son yedi gün içerisinde hergün en az 60 dakika fizik-
sel etkinlik yapanlar: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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7.3.2. A¤›r düzeyde fiziksel etkinlik

On bir, 13, 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml› olarak daha fazla oranda ≥2
saat/hafta nefes nefese kalacak kadar fiziksel etkinlikte bulunuyorlard› (her biri için p<0,0001) (Tablo 41).

Erkeklerde yaflla ≥2  saat/hafta nefes nefese kalacak kadar fiziksel etkinlikte bulunanlar›n oran› de¤iflmezken
(p=0,498), bu oran 11 yafl›ndaki k›zlarda, hem 13 hem de 15 yafltakilerden anlaml› olarak yüksekti (p=0,0051)
(Tablo 41).

7.4. TARTIfiMA

Fiziksel etkinli¤in düzeyi mevsime göre de¤iflebildi¤inden sonuçlar›m›z yorumlan›rken dikkatli olunmal›d›r. Arafl-
t›rmam›z May›s ay›nda yap›ld›¤›ndan, ö¤rencilerin fiziksel etkinlik düzeyleri görece yüksek bulunmufl olabilir. 

Ö¤rencilerin  %25,7’si haftada en az 6 gün günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunmaktad›r. Yani  ö¤-
rencilerimizin büyük ço¤unlu¤u yeterli düzeyde orta-a¤›r fiziksel etkinlikte bulunmamaktad›r. Yeterli düzeyde or-
ta-a¤›r fiziksel etkinlikte bulunan   erkeklerin oran› k›zlardan daha yüksektir. Ancak, yeterli düzeyde orta-a¤›r fi-
ziksel etkinlikte bulunan hem erkeklerin hem de k›zlar›n  oran› yafl büyüdükçe azalmaktad›r.

Genel olarak a¤›r fiziksel etkinlikte bulunan ö¤rencilerin oran› oldukça düflüktür. A¤›r fiziksel etkinlikte bulunan er-
keklerin oran› da k›zlardan daha fazlad›r ve bu oran erkeklerde yaflla de¤iflmezken, k›zlarda yaflla azalmaktad›r.

Sonuçlar›m›z ö¤rencilerimizin önemli bir bölümünün yeterince fiziksel etkinlikte bulunmad›¤›n› göstermesi aç›-
s›ndan önemlidir. ‹leri yafllarda fiziksel etkinli¤in sürmesi büyük ölçüde bu al›flkanl›¤›n erken yafllarda kazan›l-
mas›na ba¤l›d›r. Uygulamada okullardaki beden e¤itimi derslerini art›rmak, okullarda spor etkinliklerine ders d›-
fl› saatlerde de yer vermek ve yerel yönetimler arac›l›¤› ile mahallelerde gençlerin yararlanabilece¤i spor tesis-
lerinin say›s›n› ve kalitesini art›rmak gerekti¤i söylenebilir.
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F‹Z‹KSEL ETK‹NL‹K

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-1 saat/hafta 536 53,4 695 71,6 480 56,1 677 76,8 473 55,1 585 77,8

≥2  saat/hafta 468 46,6 275 28,4 376 43,9 204 23,2 386 44,9 167 22,2

Toplam 1004 100 970 100 856 100 881 100 859 100 752 100

Tablo 41. A¤›r fiziksel etkinlik: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

A¤›r fiziksel etkinlik haftada ≥2 saat: 
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)

15

5

10

0

28,4

46,6

23,2

43,9

Erkek

K›z

Grafik 35. Haftada en az iki saat a¤›r fiziksel etkinlik: Yafla ve 
cinsiyete göre da¤›l›m 
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BÖLÜM 8

SEDANTER  
(oturarak yap›lan) 

ETK‹NL‹KLER 



8.1. G‹R‹fi

Bu bölümde ergenlerin oturarak yapt›klar› (sedanter) etkinliklerin üzerinde durulacakt›r. Araflt›rmalar›n ço¤u ergen-
lerin televizyon önünde uzun saatler geçirmesi ve bunun fiziksel etkinlik düzeylerine etkisine odaklanm›flt›r.
Günümüzde ergenler aras›nda çok popüler olan di¤er bir oturarak yap›lan (sedanter) davran›fl tipi ise bilgisayar ya
da oyun aletlerinin karfl›s›nda uzun süre zaman geçirmektir. Bunun da ergenlerin fiziksel etkinlik düzeylerini etki-
leyip etkilemedi¤i tart›flma konusudur. Araflt›rmalar ayr›ca, bilgisayar bafl›nda uzun süre geçirmenin kiflilerin iyilik
hallerini de etkiledi¤ini göstermifltir. Baz› araflt›rmalarda ise bilgisayar kullan›m›n›n akademik baflar›da  yükselme
ve kendine güven duygusunda ve sosyal fiziksel  etkinlikte art›fl gibi olumlu etkileri oldu¤unu da gösterilmifltir.

Oturarak yap›lan (sedanter) davran›fllar›n s›kl›¤›n›n ve süresinin artmas›, enerji al›m› de¤iflmese dahi enerji tüke-
timinde azalmaya ve fliflmanl›¤a yol açabilmektedir. fiiflmanl›k ise hem kalp ve damar hastal›klar› aç›s›ndan bir
risk etkeni olmakta, hem de ergenlerin psikososyal sorunlar yaflamas›na neden olabilmektedir.   

8.2. YÖNTEM

Oturarak yap›lan (sedanter) davran›fllar› ölçmek üzere televizyon izlemek, bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun
oynamak, söyleflmek, internette gezinmek ya da elektronik posta göndermek üzere geçirilen süre ile bilgisayar
bafl›nda okul saatleri d›fl›nda okul ödevlerini haz›rlamak üzere geçirilen süre hafta içi ve hafta sonu günler için
ayr› ayr› sorguland›.

8.3. SONUÇLAR

8.3.1. Televizyon (video-DVD) izleme

Ö¤rencilerin %64’ü hafta içinde  günde en az iki saat televizyon (VCD-DVD) izliyordu (Tablo 42).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

n %

Hiç 418 7,9

Yaklafl›k yar›m saat/gün 537 10,1

Yaklafl›k bir saat/gün 961 18,1

Yaklafl›k iki saat/gün 1151 21,7

Yaklafl›k üç saat/gün 910 17,1

Yaklafl›k dört saat/gün 513 9,7

Yaklafl›k befl saat/gün 326 6,1

Yaklafl›k alt› saat/gün 128 2,4

≥ yedi saat/gün 368 6,9

Tablo 42. Ö¤rencilerin hafta içi televizyon (VCD ve
DVD) izleme s›kl›klar›

Ö¤rencilerin hafta içi televizyon (VCD, DVD dahil) izleme s›kl›klar› (%)

21,7

18,1

10,1

7,9
9,7

17,1

Grafik 36. Ö¤rencilerin hafta içi televizyon (VCD ve DVD) izleme s›kl›klar›
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On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin ve k›zlar›n hafta içi günde en az iki saat ve daha fazla televizyon izleme
oranlar›  aras›nda anlaml› fark yoktu (s›ras›yla: p=0,096, p=0,742, p=0,692) (Tablo 43).

Hem on befl yafl›ndaki erkekler hem de ayn› yafltaki k›zlar, 11 ve 13 yafl gruplar›ndakilere göre  anlaml› olarak
daha fazla oranda hafta içi günde en az iki saat ve daha fazla televizyon izliyorlard› (s›ras›yla: p=0,004,
p=0,00039) (Tablo 43).

Tüm ö¤rencilerin %75,6’s› hafta sonu günlerinde, günde en az iki saat, %40,4’ü ise en az dört saat televizyon
(video ve DVD) izliyordu. Bu süreyi yedi ya da daha fazlaya ç›karanlar›n oran› da (%10,7) az›msanmayacak du-
rumdayd› (Tablo 44).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-1 saat/ gün 373 37,2 401 40,8 318 37 337 37,7 253 30,5 234 31,5

≥2  saat/ gün 631 62,8 582 59,2 542 63 556 62,3 577 69,5 508 68,5

Toplam 1004 100 983 100 860 100 893 100 830 100 742 100

Tablo 43. Hafta içi televizyon (VCD ve DVD) izleme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Hafta içi televizyon (video ve DVD) izleme s›kl›¤› ( ≥2 saat/gün):  
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 37. Hafta içi günde en az iki saat televizyon (VCD ve DVD)
izleme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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n %

Hiç 340 6,4

Yaklafl›k yar›m saat/gün 329 6,2

Yaklafl›k bir saat/gün 622 11,8

Yaklafl›k iki saat/gün 926 17,5

Yaklafl›k üç saat/gün 934 17,7

Yaklafl›k dört saat/gün 720 13,6

Yaklafl›k befl saat/gün 545 10,3

Yaklafl›k alt› saat/gün 307 5,8

≥ yedi saat/gün 566 10,7

Tablo 44. Ö¤rencilerin hafta sonu günlerinde televizyon
(VCD ve DVD) izleme s›kl›¤›
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Hafta sonu günlerinde, günde en az dört saat televizyon izleyen 11, 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin
oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p>0,05) (Tablo 45).

Hafta sonu günlerinde, günde en az dört saat televizyon izleyen 15 yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin oran› 13 ve 11
yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin oran›ndan anlaml› olarak yüksekti (s›ras› ile: p<0,00001, p<0,000001) (Tablo 45).

8.3.2. Bilgisayar kullan›m›: Oyun oynama 

Ö¤rencilerin %25,7’si hafta içi günde en az iki saat, %14,9’u  hafta içinde günde en az üç saat bilgisayar ya
da oyun aletlerinde oyun oynuyordu (Tablo 46).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

Ö¤rencilerin hafta sonu televizyon (video, DVD dahil) izleme s›kl›¤› (%)

17,5

11,8

6,26,4

13,6

17,7

Grafik 38. Ö¤rencilerin hafta sonu günlerinde televizyon (VCD ve DVD) izleme s›kl›¤› 
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0-3 saat/ gün 615 61,5 615 63,2 556 65 555 62,5 423 51 387 52,1

≥4 saat/ gün 385 38,5 358 36,8 299 35 333 37,5 407 49 356 47,9

Toplam 1000 100 973 100 855 100 888 100 830 100 743 100

Tablo 45. Hafta sonu günlerinde televizyon (VCD ve DVD) izleme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Hafta sonu günlerinde televizyon (video ve DVD) izleme s›kl›¤›
( ≥4 saat/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 39. Hafta sonu günde en az dört saat televizyon (VCD ve
DVD) izleme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar ya da  oyun aletlerinde oyun oynayan 11, 13 ve 15 yafl›ndaki erkek-
lerin oranlar› ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (her biri için p<0,0001) (Tablo 47).

Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynayan 15 yafl›ndaki erkeklerin oran›
11 ve 13 yafl›ndakilerin oran›ndan anlaml› olarak yüksekti (p<0,0001) (Tablo 47). 

Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynayan 13 yafl›ndaki k›zlar›n oran› 11
ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran›ndan anlaml› olarak düflüktü (p<0,0014) (Tablo 47).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

n %

Hiç 2471 46,6

Yaklafl›k yar›m saat/gün 668 12,6

Yaklafl›k bir saat/gün 803 15,2

Yaklafl›k iki saat/gün 549 10,3

Yaklafl›k üç saat/gün 305 5,8

Yaklafl›k dört saat/gün 163 3,1

Yaklafl›k befl saat/gün 111 2,1

Yaklafl›k alt› saat/gün 57 1,1

≥ yedi saat/gün 167 3,2

Tablo 46. Ö¤rencilerin hafta içi bilgisayar ya da oyun
aletlerinde oyun  oynama s›kl›¤› 

Ö¤rencilerin hafta içi bilgisayar ya da oyun aletlerinde 
oyun oynama s›kl›¤› (%)

10,3

15,2
12,6

46,6

3,1
5,8

Grafik 40. Ö¤rencilerin hafta içinde bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynama s›kl›¤› 
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0- 1 saat/gün 703 69,6 812 83,7 587 68,3 788 88,7 442 53,1 610 83,1

≥2 saat/gün 307 30,4 158 16,3 272 31,7 100 11,3 391 46,9 124 16,9

Toplam 1010 100 970 100 859 100 888 100 833 100 734 100

Tablo 47. Hafta içi bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun  oynama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Hafta içi bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynama s›kl›¤› 
(≥2 saat/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)

16,3

30,4

11,3

31,7
Erkek

K›z

Grafik 41. Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar ya da oyun
aletlerinde oyun  oynama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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Ö¤rencilerin %37,2’si hafta sonu günleri, günde en az iki, %25,6’s›  günde en az üç saat bilgisayar ya da oyun
aletlerinde oyun oynuyordu (Tablo 48). 

Hafta sonu günlerinde, günde en az üç saat bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynayan 11, 13 ve 15 yafl›ndaki
erkeklerin oranlar› ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (her biri için p<0,000001) (Tablo 49).

Hafta sonu günlerinde, günde en az üç saat bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynayan 15 yafl›ndaki erkek-
lerin oran› 13 ve 11 yafl›ndaki erkeklerin oran›ndan anlaml› olarak yüksekti (p<0,000001) (Tablo 49).

Hafta sonu günlerinde, günde en az üç saat bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynayan 13 yafl›ndaki k›zlar›n
oran› hem 11 yafl›ndakilerden hem de 15 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  düflüktü (p<0,00001) (Tablo 49).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

n %

Hiç 2059 39,2

Yaklafl›k yar›m saat/gün 552 10,5

Yaklafl›k bir saat/gün 688 13,1

Yaklafl›k iki saat/gün 612 11,6

Yaklafl›k üç saat/gün 420 8

Yaklafl›k dört saat/gün 287 5,5

Yaklafl›k befl saat/gün 223 4,2

Yaklafl›k alt› saat/gün 145 2,8

≥ yedi saat/gün 270 5,1

Tablo 48. Ö¤rencilerin  hafta sonu günlerinde bilgisayar
ya da oyun aletlerinde oyun  oynama s›kl›¤›

Ö¤rencilerin hafta sonu bilgisayar ya da oyun aletlerinde 
oyun oynama s›kl›¤› (%)

11,6
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39,2
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Grafik 42. Hafta sonu günlerinde bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oyna-
ma s›kl›¤›
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n % n % n % n % n % n % 

0-2 saat/ gün 692 69,1 792 82,2 603 71 794 89,8 429 51,9 601 82,2

≥3 saat/ gün 309 30,9 172 17,8 246 29 90 10,2 398 48,1 130 17,8

Toplam 1001 100 964 100 849 100 884 100 827 100 731 100

Tablo 49. Hafta sonu günlerinde bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oynama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m
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8.3.3. Bilgisayar kullan›m›: Oyun d›fl›

Ö¤rencilerin %30’u (n=1567) hafta içi en az 2 saat/gün bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle kullan›yordu
(Tablo 50). 

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

Hafta sonu günlerinde bilgisayar ya da oyun aletlerinde oyun oyna-
ma s›kl›¤› (≥3 saat/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 43. Hafta sonu günlerinde günde en az üç saat bil-
gisayar ya da oyun aletlerinde oyun  oynama s›kl›¤›: Yafla ve 
cinsiyete göre da¤›l›m
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n %

Hiç 2255 43,1

Yaklafl›k yar›m saat/gün 619 11,8

Yaklafl›k bir saat/gün 797 15,2

Yaklafl›k iki saat/gün 644 12,3

Yaklafl›k üç saat/gün 375 7,2

Yaklafl›k dört saat/gün 197 3,8

Yaklafl›k befl saat/gün 116 2,2

Yaklafl›k alt› saat/gün 76 1,5

≥ yedi saat/gün 153 2,9

Tablo 50. Ö¤rencilerin hafta içi  bilgisayar› oyun oynama
d›fl›ndaki nedenlerle  kullanma s›kl›¤›

Ö¤rencilerin hafta içi bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle
kullanma s›kl›¤› (%)
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Grafik 44. Ö¤rencilerin hafta içinde  bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki neden-
lerle  kullanma s›kl›¤›
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0-1 saat/ gün 698 70,6 717 74,9 620 73 667 76,2 496 59,8 473 64,6

≥2 saat/ gün 291 29,4 240 25,1 229 27 208 23,8 334 40,2 259 35,4

Toplam 989 100 957 100 849 100 875 100 830 100 732 100

Tablo 51. Hafta içi bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle  kullanma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar› oyun oynama d›fl› nedenlerle kullanan 13 yafl›ndaki erkeklerin oran-
lar› ile ayn› yafltaki k›zlar›n oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu  (p>0,127). On bir ve 15 yafllarda ise erkekler
ayn› yafl grubundaki k›zlardan daha fazla oranda hafta içi en az iki saat bilgisayar› oyun oynama d›fl› nedenler-
le kullan›yordu (s›ras›yla p=0,31; p=0,048) (Tablo 51).

On befl yafl›ndaki k›zlar 13 ve 11 yafl›ndaki k›zlardan ve 15 yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafl›ndakilerden  anlaml›
olarak daha yüksek oranda hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar› oyun oynama d›fl› nedenlerle kullan›yor-
lard›  (Her biri için p<0,000001) (Tablo 51).

Ö¤rencilerin %36’s› hafta sonu günlerinde en az 2 saat/gün, %24,3’ü en az 3 saat/gün bilgisayar› oyun oyna-
ma d›fl›ndaki nedenlerle kullan›yordu (Tablo 52).

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

Hafta içinde bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle 
kullanma s›kl›¤› (≥2 saat/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 45. Hafta içinde günde en az iki saat bilgisayar› oyun
oynama d›fl›ndaki nedenlerle kullanma s›kl›¤›: Yafla ve cin-
siyete göre da¤›l›m
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n %

Hiç 2085 40

Yaklafl›k yar›m saat/gün 553 10,6

Yaklafl›k bir saat/gün 698 13,4

Yaklafl›k iki saat/gün 607 11,6

Yaklafl›k üç saat/gün 445 8,5

Yaklafl›k dört saat/gün 292 5,6

Yaklafl›k befl saat/gün 182 3,5

Yaklafl›k alt› saat/gün 132 2,5

≥ yedi saat/gün 217 4,2

Tablo 52. Ö¤rencilerin hafta sonu günlerinde bilgisayar›
oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle kullanma s›kl›¤›

Ö¤rencilerin hafta sonu günlerinde bilgisayar› oyun oynama
d›fl›ndaki nedenlerle kullanma s›kl›¤› (%)
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Grafik 46. Ö¤rencilerin hafta sonu günlerinde bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki
nedenlerle  kullanma s›kl›¤›
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Hafta sonu günlerinde, günde en az üç saat bilgisayar› oyun oynama d›fl› nedenlerle kullanan 11 yafl›ndaki
erkeklerin oran› ayn› yafltaki k›zlardan anlaml› olarak yüksekti (p=0,005) (Tablo 53).

Hafta sonu günlerinde, günde en az üç saat bilgisayar› oyun oynama d›fl› nedenlerle kullanan 15 yafl›ndaki
k›zlar›n ve erkeklerin oran› 11 ve 13 yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin oran›ndan anlaml› olarak yüksekti (her biri
için p<0,000001) (Tablo 53).

8.4. TARTIfiMA

Araflt›rmam›za kat›lan  hem k›z, hem de erkek ö¤rencilerde uzun süre televizyon izleme davran›fl›, uzun süre bil-
gisayar kullan›m› davran›fl›ndan daha yayg›nd›r. Uzun süre televizyon izleme davran›fl›n›n s›kl›¤› her üç yafl gru-
bundan k›zlar ve erkeklerde ayn› orandad›r. Yine, bu davran›fl 15 yafl›ndaki k›zlar ve erkekler aras›nda di¤er yafl
gruplar›ndaki k›zlar ve erkeklerden daha s›k görülmektedir. Bu durum oturarak yap›lan (sedanter) bofl zaman et-
kinlikleri fliflmanl›k ile iliflkili bulundu¤undan endifle verici bir bulgudur. Ayr›ca, uzun süre televizyon izleme be-
densel ve zihinsel olarak etkin  geçirilebilecek zaman›n da k›s›tlanmas›na neden olmaktad›r. Amerikan Pediat-
ri Akademisi çocuklar›n günde 2 saatten fazla televizyon izlememelerini önermektedir. Gençlerimizin önemli bir
bölümü bu önerinin d›fl›nda kalmaktad›r.

Bilgisayar›n oyun amaçl› uzun süreli kullan›m› 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki erkek ö¤renciler aras›nda ayn› yafllar-
daki k›zlardan daha yayg›nd›r. Bilgisayar›n oyun amaçl› kullan›m› erkeklerde yaflla beraber artarken, k›zlarda çok
önemli bir de¤iflim gözlenmemektedir. Bilgisayar›n oyun d›fl› nedenlerle kullan›m› da 11 ve 15 yafllar›ndaki er-
kek çocuklar aras›nda k›zlardan daha yayg›nd›r. Yine bu davran›fl 15 yafl›ndaki k›zlar ve erkekler aras›nda daha
küçük yafltaki k›zlar ve erkeklerden daha s›k görülmektedir.  Bilgisayara ve internete ulafl›m ekonomik ve sos-
yal olanaklarla  ilgili olabilir. Ülkemizde erkeklerin ev d›fl›nda da bilgisayara ya da oyun aletlerine ulaflma olas›-
l›¤› k›zlardan daha fazla olabilir. Ayr›ca, bilgisayar erkeklerin ilgisini k›zlardan daha fazla çekti¤i için ya da onla-
ra uygun görüldü¤ü için kullan›mlar› k›zlardan daha fazla teflvik edildi¤inden daha erken bilgisayarla tan›fl›yor
olabilirler.

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-2 saat/gün 751 76,2 773 81,5 674 79,4 721 82,8 530 64,3 494 67,4

≥3 saat/gün 234 23,8 176 18,5 175 20,6 150 17,2 294 35,7 239 32,6

Toplam 985 100 949 100 849 100 871 100 824 100 733 100

Tablo 53. Hafta sonu günlerinde bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle  kullanma s›kl›¤›: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m

Hafta sonu günlerinde bilgisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle
kullanma s›kl›¤› (≥3 saat/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 47. Hafta sonu günlerinde günde en az üç saat bil-
gisayar› oyun oynama d›fl›ndaki nedenlerle kullanma s›kl›¤›:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

15

10

11 Yafl 13 Yafl 15 Yafl

32,6

20

30

35

40

25

35,7

55



8.5. Kaynaklar

1. Currie D. Sedentary behaviour. In: Currie C, Roberts C, Morgan A, et al. Young people’s health in context Health Behavior
in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. Copenhagen, WHO Regional Office
for Europe, Health Policy for Children and Adolescent, No. 4, 2004.

2. Leversen I, Moreno Rodriguez C, Muñoz-Tinoco V, et al. Leisure Time Activities. Health Behaviour in School-aged
Children: A World Health Organization cross-national study (HBSC). Research protocol for the 2006/2007 survey.
http://www.hbsc.org/ma/Protocol/2005_06/Chapters/LeisureActivities.doc (eriflim: 18.12.2007).

3. American Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television. Pediatrics, 2001; 107: 423-6.
4. Andersen RE, Crespo CJ, Bartlett SJ, et al. Relationship of physical activity and television watching with body weight

and level of fatness among children. JAMA, 1998; 279: 938-42.
5. Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: Public health crisis, common sense cure. Lancet, 2002;

360:473-82.
6. Ho SM, Lee TMC. Computer use and its relationship with adolescent lifestyle in Hong Kong. J  Adolesc Health, 2001,

29:259-66.

SEDANTER (oturarak yap›lan) ETK‹NL‹KLER 

56



BÖLÜM 9

YEME ALIfiKANLIKLARI



9.1. G‹R‹fi

Ergenlik ça¤› besin ö¤elerine fizyolojik olarak gereksinimin artt›¤› ve yüksek besin de¤eri olan yiyeceklerin tüke-
tilmesinin çok önemli oldu¤u bir yaflam dilimidir. Dünya Sa¤l›k Örgütü erken yafllarda kazan›lan sa¤l›kl› beslen-
me al›flkanl›klar›n›n eriflkin dönemde de devam etti¤ini ve kanser, Tip II diyabet ve koroner kalp hastal›¤› gibi
kronik hastal›klar›n geliflmesi  riskini azaltt›¤›n›  bildirmektedir.

Uygun ve dengeli bir diyetin çocukluk ça¤›nda erken dönemde ortaya ç›kan anemiyi, fliflmanl›¤›, büyüme gerili¤ini
ve difl çürüklerini önleme gibi olumlu sonuçlar› da bulunmaktad›r. Ayn› zamanda yeme düzeni de önemlidir. Örne-
¤in kahvalt› etmeme ö¤le saatlerinden önce yorgunlu¤a ve ö¤renme becerisinde azalmaya yol açar. Bu etki iyi bes-
lenmifl çocuklardan çok, beslenme bozuklu¤u olan çocuklarda daha belirgin olmaktad›r. Ayr›ca kahvalt› etmeyen-
lerin gün içerisinde ya¤ içeri¤i yüksek ve lif oran› düflük besin maddelerini daha çok at›flt›rd›klar› gösterilmifltir.  

Sosyal etkenler özellikle ergenlik ça¤›nda yeme al›flkanl›klar›n› etkilemektedir. Bu dönemde gözlenen yeme al›fl-
kanl›klar›ndaki de¤iflim aileden ayr›flma ile iliflkili olabilir. Özgürlük aray›fl› yemeklerin d›flar›da yenmesine ve
“fast food” tüketiminde art›fla neden olabilir. 

Kültürel etkenler de yeme al›flkanl›klar›n›n belirleyicisidirler. Baz› kültürlerde zay›fl›¤›n kabul görmesi gençlerin
görünümlerine fazla önem vermelerine ve beden alg›lar›nda bozulmaya ve kendilerine güven duygular›n› kaybet-
melerine yol açabilir.

At›flt›rmak ve ö¤ün atlamak diyetin içeri¤ini de¤ifltirebilir; sebze ve meyve tüketiminde azalma, flekerli içecek-
lerin ve tatl›lar›n tüketiminde artma ile sonlanabilir.

9.2. YÖNTEM

HBSC araflt›rmas›nda yeme al›flkanl›klar› kahvalt› etme, sebze, meyve, tatl› ve flekerli-gazl› içeceklerin tüketil-
me s›kl›¤› sorgulanarak de¤erlendirilmektedir.

9.3. SONUÇLAR

9.3.1. Kahvalt› etme

Ö¤rencilerin %60,5’i (n=3241) hafta içi hergün kahvalt› etti¤ini, %39,5’i (n=2112) ise hafta içi hergün kahvalt›
etmedi¤ini bildirdi.

Hafta içi hergün kahvalt› eden 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerin oranlar› ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak
yüksekti (Her biri için p<0,00001) (Tablo 54).

Hafta içi hergün kahvalt› eden 15 yafl›ndaki erkeklerin oran› 11 ve 13 yafllar›ndakilerden anlaml› olarak düflük-
tü (p=0,007) (Tablo 54).

Hafta içi hergün kahvalt› eden k›zlar›n oran› 11 yafltan 15 yafla do¤ru anlaml› olarak azal›yordu (p<0,00001)
(Tablo 54).

YEME ALIfiKANLIKLARI

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-4 gün/hafta 352 34,7 367 37,7 276 32,2 398 44,5 340 39,3 379 50,6

5 gün/hafta 662 65,3 606 62,3 581 67,8 496 55,5 526 60,7 370 49,4

Toplam 1014 100 973 100 857 100 894 100 866 100 749 100

Tablo 54. Hafta içi kahvalt› etme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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9.3.2. Meyve yeme

Ö¤rencilerin %36,8’i (n=1996) günde en az bir kere meyve yedi¤ini, %63,2’si ise (n=3424) hergün meyve ye-
medi¤ini bildirdi.

Hergün en az bir kere meyve yiyen 11, 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oranlar› ayn› yafllardaki erkeklerin oranlar›n-
dan anlaml› olarak  yüksekti (hepsi için p<0,000001) (Tablo 55).

Hergün en az bir kere meyve yiyen 11 yafl›ndaki erkeklerin oran› 13 ve 15 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  yük-
sekti (p=0,0001) (Tablo 55).

9.3.3. Sebze yeme

Ö¤rencilerin %26,4’ü (n=1413) günde en az bir kere sebze yedi¤ini, %73,6’s› ise (n=3941) hergün sebze ye-
medi¤ini bildirdi.

YEME ALIfiKANLIKLARI

Hafta içi kahvalt› etme s›kl›¤› (5 gün/hafta):
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 48. Hafta içi hergün kahvalt› etme s›kl›¤›: Yafla ve cin-
siyete göre da¤›l›m

20

10

11 Yafl 13 Yafl 15 Yafl

49,4

30

50

60

70

40

60,7
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Grafik 49. Günde en az bir kere meyve yeme s›kl›¤›: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

<1 kere/ hafta- 
5-6 gün/ hafta 669 65,5 545 55,2 614 70,5 502 55,6 656 74,5 438 57,9

≥1 kere/ gün 352 34,5 442 44,8 257 29,5 401 44,4 225 25,5 319 42,1

Toplam 1021 100 987 100 871 100 903 100 881 100 757 100

Tablo 55. Meyve yeme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Hergün en az bir kere sebze yiyen 11, 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oranlar› ayn› yafllardaki erkeklerin oranlar›n-
dan anlaml› olarak yüksekti (s›ras› ile p=0,005, p=0,0002, p=0,01) (Tablo 56).

Hergün en az bir kere sebze yiyen 15 yafl›ndaki k›zlar›n ve erkeklerin oran› 13 ve 11 yafl›ndaki k›zlardan ve er-
keklerden anlaml› olarak düflüktü (s›ras› ile: p=0,001, p=0,002) (Tablo 56).

9.3.4. fieker ya da çikolata yeme

Ö¤rencilerin %27,3’ü (n=1462) günde en az bir kere fleker ya da çikolata yedi¤ini, %72,7’si ise (n=3903)
hergün fleker ya da çikolata  yemedi¤ini bildirdi.

Hergün en az bir kere fleker ya da çikolata  yiyen 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran› ayn› yafllardaki erkeklerden
anlaml› olarak  yüksekti (s›ras› ile: p<0,00001, p<0,000001) (Tablo 57).

Hergün en az bir kere fleker ya da çikolata  yiyen 11 yafl›ndaki k›zlar›n oran› 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlardan an-
laml› olarak düflüktü (p<0,000001) (Tablo 57).

YEME ALIfiKANLIKLARI

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

<1 kere/ hafta- 
5-6 gün/ hafta 741 74 664 68,2 650 76,2 610 68,2 706 80,7 570 75,4

≥1 kere/ gün 261 26 310 31,8 203 23,8 284 31,8 169 19,3 186 24,6

Toplam 1002 100 974 100 853 100 894 100 875 100 756 100

Tablo 56. Sebze yeme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

<1 kere/hafta- 
5-6 gün/hafta 778 77,5 731 74,9 648 75,7 587 65,4 681 77,7 478 63,3

≥1 kere/gün 226 22,5 245 25,1 208 24,3 310 34,6 196 22,3 277 36,7

Toplam 1004 100 976 100 856 100 897 100 877 100 755 100

Tablo 57. fieker ya da çikolata yeme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Sebze yeme s›kl›¤› (≥1 kez/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 50. Günde en az bir kere sebze yeme s›kl›¤›: Yafla ve
cinsiyete göre da¤›l›m
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9.3.5. fiekerli-gazl› içecek içme

Ö¤rencilerin %19,7’si (n=1059) günde en az bir kere fleker içeren kola ya da di¤er gazl› içecekleri içti¤ini,
%80,3’ü ise (n=4321) hergün fleker içeren kola ya da di¤er gazl› içecekleri içmedi¤ini bildirdi.

Hergün en az bir kere flekerli-gazl› içecekleri içen 15 yafl›ndaki erkeklerin oran› ayn› yafltaki k›zlardan anlaml›
olarak  yüksekti (p=0,01) (Tablo 58).

Hergün en az bir kere flekerli-gazl› içecekleri içen 15 yafl›ndaki erkeklerin oran› 11 ve 13 yafl›ndakilerden an-
laml› olarak yüksekti (p<0,000001) (Tablo 58).

Hergün en az bir kere flekerli-gazl› içecekleri içen 11 yafl›ndaki k›zlar›n oran› 13 ve 15 yafl›ndakilerden anlaml›
olarak düflüktü (p=0,002) (Tablo 58).

9.4. TARTIfiMA

Bulgular›m›z ö¤rencilerin önemli bir bölümünün hafta içi hergün kahvalt› etmedi¤ini, yeterli sebze ve meyve tüketme-
di¤ini ve flekerli yiyecekleri ve gazl› ve flekerli içecekleri yafllar› ilerledikçe daha fazla tükettiklerini göstermektedir.

Ayr›ca, ö¤rencilerin yeme al›flkanl›klar›nda cinsiyete ve yafla göre önemli de¤ifliklikler oldu¤u gözlenmifltir.  

YEME ALIfiKANLIKLARI

fieker yeme s›kl›¤› (≥1 kere/gün): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 51. Günde en az bir kere fleker ya da çikolata yeme
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 52. Günde en az bir kere flekerli-gazl› içecekleri içme
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

<1 kere/hafta- 
5-6 gün/hafta 830 82,5 836 85,2 675 79,1 730 81,5 652 73,6 598 78,9

≥1 kere/gün 176 17,5 145 14,8 178 20,9 166 18,5 234 26,4 160 21,1

Toplam 1006 100 981 100 853 100 896 100 886 100 758 100

Tablo 58. fiekerli-gazl› içecekleri içme s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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K›zlar›n erkeklere göre daha fazla oranda  kahvalt› etmemeleri ve yaflla kahvalt› etme oranlar›nda gözlenen be-
lirgin azalma onlar›n bu davran›fl› bir a¤›rl›k kontrol yöntemi olarak kulland›klar›n› düflündürebilir. Ayr›ca k›zlar›n
sebze ve meyve tüketiminin erkeklerden fazla olmas› yine a¤›rl›k kontrol davran›fllar› ile iliflkilendirilebilir.

Gençlerin yeme al›flkanl›klar›n› gelifltirmek üzere haz›rlanacak etkin bir program›n yeme al›flkanl›klar›n›n birey-
sel (biyolojik ve psikolojik) ve sosyal düzeyde (aile ve arkadafllar) ve fiziksel çevre (okul ve “fast food” resto-
rantlar›) ve makro sistem  (medya ve sosyal ve kültürel normlar) düzeylerinde birbiri ile etkileflim içinde olan et-
kenlerin karmafl›k bir ifllevi olarak geliflti¤ini düflünerek haz›rlanmas› gerekmektedir. Örne¤in, ergen sa¤l›kl› ye-
me al›flkanl›klar› ile ilgili olarak evden, okuldan, sa¤l›k merkezinden, medyadan ve sivil toplum örgütlerinden 
benzer mesajlar› almal›d›r.
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BÖLÜM 10

BEDEN ALGISI, 
BEDEN A⁄IRLI⁄I 

VE DENET‹M‹



10.1. G‹R‹fi

Ergenlik ça¤›nda beden alg›s› ile kendine güven duygusu aras›ndaki iliflki özellikle k›zlarda çok belirgindir. K›zlar
ve erkeklerin  bedenlerini de¤erlendirme yöntemleri de farkl›d›r. K›zlar bedenlerini baflkalar›n›n dikkatini çekmek
için bir araç olarak görürken, erkekler  d›fl çevreyi kontrol etmek için bir araç olarak kabul ederler. 

Son 30 y›l içerisinde zay›f olmak ve diyet yapmak özellikle modern toplumlarda eriflkinler aras›nda yayg›nlaflan
bir davran›flt›r ve bu durumdan ergenler de etkilenmektedir. Beden alg›lar›ndan memnun olmad›klar› için diyet
yapma davran›fl› özelikle k›zlar aras›nda giderek yayg›nlaflmaktad›r. 

Ergenler a¤›rl›klar›n› do¤ru bir flekilde de¤erlendirmekte zorluk çekerler. Bu nedenle de gerçek beden a¤›rl›klar›
yerine,  beden alg›lar› fliflmanl›k kayg›lar› ve diyet yapma davran›fllar›n›n arkas›ndaki itici güç olmaktad›r. Pek
çok k›z için hedef normal a¤›rl›k de¤il, düflük beden a¤›rl›¤›d›r. Pek çok erkek ise beden a¤›rl›¤›n› düflük olarak
alg›lamakta ve a¤›rl›¤›n› art›rma çal›flmalar› yapmaktad›r. Ergenlerin diyet yapma ya da di¤er a¤›rl›k denetim yön-
temlerini kullanma davran›fllar›, olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlar› olabilece¤i için önem tafl›maktad›r.

Pubertede yaflanan fiziksel de¤ifliklikler fazla kilo birikimi ve fliflmanl›k ile sonuçlanabilir. fiiflmanl›¤›n s›k olarak
görüldü¤ü günümüzde bu durum Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan “global epidemi” olarak kabul edilmektedir.
Çocukluk ça¤›nda bafllayan fliflmanl›¤›n eriflkin dönemde de devam etti¤i ve  kalp ve damar hastal›klar› ve kolon
kanseri gibi hastal›klarla iliflkili oldu¤u gösterilmifltir.

Gençlerin beden alg›lar›, a¤›rl›k kontrol davran›fllar› ve beden a¤›rl›klar› alan›ndaki endifleler iki uçta toplanmak-
tad›r. Gençlerin bir k›sm› beden alg›lar›ndan memnun olmad›klar› için diyet yapmakta ya da di¤er a¤›rl›k denetim
yöntemlerini kullanmakta ve bunlar›n sonucunda  fiziksel ve psikolojik zararlar görmektedir. Ayn› zamanda, çocuk-
luk ça¤› fliflmanl›k s›kl›¤›nda ciddi bir art›fl gözlenmekte ve bu da sa¤l›¤› uzun sürede olumsuz etkilemektedir.

10.2. YÖNTEM

HBSC araflt›rmas›nda beden alg›s› ve diyet yapma davran›fl› birer soru ile ölçülmektedir. 

Ayr›ca ö¤rencilerden beden a¤›rl›klar› ve boylar›n› bildirmeleri istenmektedir. Verilen de¤erlerden ö¤rencilerin
Beden Kitle ‹ndeksleri (BKI) hesaplanarak, yafla ve cinsiyete özgü uluslararas› BKI kesme de¤erlerinin (Cole TJ
et al.) kullan›lmas› ile, fliflman ve fazla kilolu gruplar oluflturulmufltur. 

10.3. SONUÇLAR

10.3.1. Beden alg›s›

Ö¤rencilerin, %17,5’i (n=966) fliflman oldu¤unu düflünüyordu (Tablo 59).

BEDEN ALGISI, BEDEN A⁄IRLI⁄I VE DENET‹M‹

n %

Çok fazla zay›f 266 4,8

Biraz fazla zay›f 736 13,4

Normal boyutta 3538 64,3

Biraz fazla fliflman 892 16,2

Çok fazla fliflman 74 1,3

Tablo 59. Ö¤rencilerin beden alg›lar› Ö¤rencilerin beden alg›s› (%)

13,4

4,8

64,3

16,2

13
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fiiflman oldu¤unu düflünen 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran› ayn› yafllardaki erkeklerden anlaml› olarak yüksek-
ti (s›ras› ile: p=0,00001, p=0,0006) (Tablo 60).

fiiflman oldu¤unu düflünen erkeklerin oran› yaflla de¤iflmezken, fliflman oldu¤unu düflünen 13 ve 15 yafl›ndaki
k›zlar›n oran› 11 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  yüksekti (p=0,009) (Tablo 60).

10.3.2. Diyet yapma

Ö¤rencilerin %95,4’ü (n=5281) diyette olmad›¤›n›, %4,6’s› (n=252) ise diyet yapmakta oldu¤unu bildirdi. 

Diyet yapmakta olan 13 ve 15 yafl›ndaki k›zlar›n oran› ayn› yafllardaki erkeklerden anlaml› olarak yüksekti (s›ras›
ile: p=0,002, p=0,000001) (Tablo 61).

Diyet yapmakta olan erkeklerin oran› yaflla anlaml› olarak de¤iflmiyordu. On befl yafl›ndaki k›zlar hem 13 yafl›nda-
kilerden hem de 11 yafl›ndakilerden anlaml› olarak  yüksek oranda diyet yap›yorlard› (p=0,00009) (Tablo 61).

BEDEN ALGISI, BEDEN A⁄IRLI⁄I VE DENET‹M‹

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Zay›f-Normal 865 82,9 834 82,7 754 85,2 704 77,1 769 86,4 614 80,2

fiiflman 178 17,1 175 17,3 131 14,8 209 22,9 121 13,6 152 19,8

Toplam 1043 100 1009 100 885 100 913 100 890 100 766 100

Tablo 60. Beden alg›s›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hay›r 1008 96,1 972 95,7 865 97,3 869 94,5 874 97,5 693 90,8

Evet 41 3,9 44 4,3 24 2,7 51 5,5 22 2,5 70 9,2

Toplam 1049 100 1016 100 889 100 920 100 896 100 763 100

Tablo 61. Diyet yapma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Beden alg›s› (fliflman›m diyenler): Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 54. Beden alg›s› (fliflman oldu¤unu düflünme): Yafla
ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 55. Diyet yapma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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10.3.3 Beden alg›s› diyet yapma iliflkisi

Her yafl grubunda, fliflman oldu¤unu düflünen k›zlar ve erkekler di¤erlerine göre ileri derecede anlaml› olarak
daha fazla diyet yap›yorlard› (hepsi için p<0,01) (Tablo 62). 

10.3.4. Beden kitle indeksi

Beden kitle indeksi, ö¤rencilerin %89,7’sinde (n=4194) normal ya da normalin alt›nda, %9’unda (n=419) kilo-
lu  aral›¤›nda ve %1,3’ünde (n=60) ise fliflmanl›k aral›¤›ndayd›.

On bir yafl›ndaki erkekler ayn› yafl grubundaki k›zlardan anlaml› olarak fazla oranda fliflman ya da fazla kilolu
grubunda yer al›yordu (p=0,00003). On üç ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafl gruplar›ndaki k›zlardan anlaml›
olarak daha fazla oranda kilolu grubunda yer al›yordu (s›ras› ile: p=0,0003, p<0,000001) (Tablo 63).

Beden kitle indeksine göre fliflman  ya da kilolu olan k›zlar›n ve erkeklerin oran› yaflla anlaml› olarak de¤iflmiy-
ordu (p>0,05) (Tablo 63).

BEDEN ALGISI, BEDEN A⁄IRLI⁄I VE DENET‹M‹

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Zay›f+Normal Diyette 18 2,09 26 3,12 9 1,20 30 4,26 7 0,91 27 4,43

fiiflman Diyette 23 12,99 17 9,71 15 11,45 21 10,05 15 12,40 43 28,29

Tablo 62. Beden alg›s› ve diyet yapma iliflkisi: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Beden alg›s› ile diyet yapma iliflkisi: Yafla ve cinsiyete 
göre da¤›l›m (%)

0

Normal

fiiflman

Grafik 56. Beden alg›s› ve diyet yapma iliflkisi: Yafla ve 
cinsiyete göre da¤›l›m
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Zay›f ya da normal 762 86,30 743 92,99 671 86,69 691 93,00 708 86,03 619 95,08

Kilolu 101 11,44 50 6,26 90 11,63 47 6,33 103 12,52 28 4,30

fiiflman 20 2,27 6 0,75 13 1,68 5 0,67 12 1,46 4 0,61

Toplam 883 100 799 100 774 100 743 100 823 100 651 100

Tablo 63. Beden kitle indeksi: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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10.4. TARTIfiMA

Ö¤rencilerimizin büyük ço¤unlu¤u beden a¤›rl›¤›ndan memnun olup diyet yapmamaktad›r. Ancak, bulgular›m›z
beden a¤›rl›¤›ndan memnun olmama ve diyet yapma s›kl›klar›n›n k›zlarda erkeklerden daha fazla oldu¤unu ve
yine k›zlarda bu s›kl›klar›n yaflla anlaml› olarak artt›¤›n› göstermektedir. 

Beden alg›s› ile diyet yapma iliflkisine bak›ld›¤›nda ise her iki cinsiyette ve her yafl grubunda diyet yapma ile
beden alg›s›ndan hoflnut olmama aras›nda anlaml› bir iliflki saptanm›flt›r. 

fiiflmanl›k s›kl›¤› her yafl grubunda erkeklerde k›zlardan daha fazlad›r ve her iki cinsiyette de yaflla s›kl›k
de¤iflmemektedir. 

Yeme bozukluklar› ve fliflmanl›¤›n önlenebilmesi için ergenlere neden beden a¤›rl›klar›n›n normal s›n›rlar
içerisinde olmas› gerekti¤i anlat›lmal›d›r. Ayn› zamanda, ergenlerin olumsuz beden alg›lar›n›n bask›s›ndan
korunma ve sa¤l›kl› a¤›rl›k denetimi davran›fllar› aç›s›ndan bilgilendirilmeleri gerekir.
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BÖLÜM 11

A⁄IZ SA⁄LI⁄I



11.1. G‹R‹fi

A¤›z hastal›klar› aras›nda s›k görülen difl çürükleri ve difleti hastal›klar› flekerli yiyeceklerin yenme s›kl›¤›n›n azal-
t›lmas›, düzenli difl f›rçalanmas› ve floridli difl macunlar›n›n kullan›lmas› ile önlenebilecek davran›flsal sorunlar
olarak kabul edilirler.

11.2. YÖNTEM

Araflt›rmam›zda a¤›z sa¤l›¤› difl f›rçalama s›kl›¤›n› ölçen bir soru ile de¤erlendirilmifltir.

11.3. SONUÇLAR

Ö¤rencilerin %34,6’s› (n=1919) günde bir kereden fazla difl f›rçalad›klar›n› belirttiler.

Günde bir kereden fazla difl f›rçalayan 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki k›zlar›n oranlar› ayn› yafl gruplar›ndaki erkek-
lerden anlaml› olarak daha yüksekti (her biri için p<0,000001) (Tablo 64).

On bir yafl›ndaki erkekler 13 ve 15 yafl›ndaki erkeklerden anlaml› olarak yüksek oranda günde bir kereden faz-
la difl f›rçal›yorlard› (p<0,00001) (Tablo 64).

On befl yafl›ndaki k›zlar 11 ve 13 yafl›ndaki k›zlardan, 11 yafl›ndaki k›zlar ise 13 yafl›ndaki k›zlardan anlaml› ola-
rak yüksek oranda günde bir kereden fazla difl f›rçal›yorlard› (p<0,000001) (Tablo 64).

11.4. TARTIfiMA

Ö¤rencilerimiz aras›nda düzenli difl f›rçalama davran›fl› yayg›n olmay›p, k›zlar ve erkekler aras›nda farkl› davra-
n›fl  örüntüsü görülmektedir. K›zlar difllerini erkeklerden daha s›k f›rçalamaktad›rlar. Büyük erkek çocuklar› difl-
lerini küçüklerden daha düzensiz f›rçalamaktayken, k›zlarda ise tam tersi söz konusudur. Okullarda a¤›z
sa¤l›¤›n› iyilefltirmeye yönelik çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.

A⁄IZ SA⁄LI⁄I

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

≤ bir kere/gün 708 67,4 588 57,9 692 77,8 579 62,9 678 75,5 375 49

> bir kere/gün 343 32,6 427 42,1 197 22,2 341 37,1 220 24,5 391 51

Toplam 1051 100 1015 100 889 100 920 100 898 100 766 100

Tablo 64. Difl f›rçalama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Difl f›rçalama s›kl›¤› (> bir kere/gün): 
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m %
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Grafik 58. Günde bir kereden fazla difl f›rçalama: Yafla ve 
cinsiyete göre da¤›l›m
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BÖLÜM 12

KABADAYILIK-ZORBALIK, 
KAVGAYA KARIfiMA 



12.1. G‹R‹fi

Dünyan›n hemen her yerinde okullarda yaflanan fliddet önemli bir sorundur. Zorbal›¤a u¤rama, zorbal›k yapma
ve kavga etme ergenlik döneminde yayg›n görülen farkl› biçimlerdeki fliddet davran›fllar›d›r. Zorbal›k olumsuz fi-
ziksel ya da sözel her türlü etkinli¤i kapsar ve zaman içerisinde tekrarlan›r. Zorbal›k bir iliflki sorunu, sald›rgan-
l›k yolu ile iliflkideki kiflileraras› güç gösterisidir. Zorba ile kurban aras›nda bir güç dengesizli¤i söz konusudur.
Zorba kurban›ndan yaflça büyüktür, a¤›rl›kça ya da kas gücü bak›m›ndan daha güçlüdür. Zorbal›¤a dayal› iliflki
zorban›n daha çok güçlenmesine kurban›n ise güç kayb›na yol açar. 

Zorbal›k ve kavga etmenin  zorba, kurban ve olaya tan›k olanlar üzerinde k›sa sürede ortaya ç›kan olumsuz et-
kilerinin yan› s›ra uzun süre devam edebilen olumsuz etkileri de vard›r. ‹zlemeli çal›flmalarda, çocukluk ça¤›n-
da zorbal›k yapanlar›n eriflkin dönemde antisosyal davran›fllar gösterdikleri belirlenmifltir. Kurbanlar›n ise ken-
dine güvensiz, gergin, arkadafllar› taraf›ndan reddedilen, yaln›z ve depresif bulgular gösteren bireyler olduklar›
gösterilmifltir. 

12.2. YÖNTEM

Bu soru formunda kullan›lan zorbal›kla iliflkili sorular Olweus taraf›ndan gelifltirilmifl sorulard›r. Sorulardan ön-
ce çocuklara zorbal›¤›n tan›mlamas› yap›lm›flt›r. Bu tan›m bilerek ve isteyerek birilerini bir gruptan d›fllamay› da
içermektedir. Böylece mümkün oldu¤unca genifl ve do¤ru bir kapsam oluflturulmaya çal›fl›lm›fl ve kelime anla-
m› konusunda ö¤rencilerin tereddütleri giderilmeye u¤rafl›lm›flt›r.

Zorbal›k davran›fllar› zorbal›¤a u¤rama ve zorbal›k yapma olarak 2 soru ile ölçülmüfltür. Sonuçlar bölümünde çö-
zümlemeler önce her iki soru için ayr› ayr›, daha sonra ise ö¤rencilerin her iki soruya verdikleri yan›tlar gruplan-
d›r›larak  verilmifltir. Grupland›rma sonras› 4 grup ortaya ç›kmaktad›r: 1. grup: Hiç zorbal›k yapmayan ve u¤ra-
mayanlar; 2. grup: Yaln›z zorbal›k yapanlar; 3. grup: Yaln›z zorbal›¤a u¤rayanlar ve 4. grup: Hem zorbal›k yapan
hem de zorbal›¤a u¤rayanlardan oluflmufltur. 

Dövüfle kar›flma s›kl›¤› bir soru ile ölçülmüfltür. Dövüfle kar›flma sorusu zorbal›kla ilgili sorularla birlefltirilerek,
sald›rgan davran›fllar›n s›kl›¤› saptanm›flt›r. Buna göre ise ö¤renciler: Sald›rgan davran›fl göstermeyenler (zor-
bal›k yapmayan, zorbal›¤a u¤ramayan ve dövüfle kar›flmayanlar), yaln›z zorbal›¤a u¤rayanlar, yaln›z zorbal›k ya-
panlar, yaln›z dövüfle kar›flanlar, dövüfle kar›flanlar ya da zorbal›k yapanlar ve dövüfle kar›flanlar ya da zorbal›k
yapanlar ve zorbal›¤a u¤rayanlar olmak üzere 6 gruba ayr›lm›fllard›r.

12.3. SONUÇLAR 

12.3.1. Zorbal›¤a u¤rama

Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (%65,2) son 1-2 ay içerisinde zorbal›¤a u¤rad›klar›n›, %15,8’i (n=841) ise haftada en az
bir kere zorbal›¤a u¤rad›klar›n› belirttiler (Tablo 65).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

n %

Hiç 2384 44,8

1-2 kere 1561 29,3

Ayda 2-3 kere 540 10,1

Haftada bir kere 426 8

Haftada birçok kere 415 7,8

Tablo 65. Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zor-
bal›¤a u¤rama s›kl›¤›
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On bir ve 13 yafl›ndaki k›zlar ve erkekler aras›nda son 1-2 ay içinde en az bir kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤› aç›-
s›ndan anlaml› fark bulunmazken, 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafltaki k›zlara göre anlaml› olarak daha s›k son
1-2 ay içinde en az bir kere zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdiler (p=0,00003) (Tablo 66).

On befl yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafl›ndakilerden anlaml› olarak daha az s›kl›kta son 1-2 ay içinde en az bir
kere zorbal›¤a u¤ruyorlard› (p=0,000001). K›zlarda ise zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru
anlaml› olarak azal›yordu (p<0,000001) (Tablo 66).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤› (%)

29,3

10,1

44,8

8 7,8

Grafik 59. Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zorbal›¤a
u¤rama s›kl›¤›
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç 375 37,1 343 35,1 348 40,6 376 42,9 473 54,0 469 64,2

≥1 kere 635 62,9 633 64,9 509 59,4 501 57,1 403 46,0 261 35,8

Toplam 1010 100 976 100 857 100 877 100 876 100 730 100

Tablo 66. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç ya da 1 kere 641 63,5 686 70,3 605 70,6 652 74,3 717 81,8 644 88,2

≥ ayda 2 kere 369 36,5 290 29,7 252 29,4 225 25,7 159 18,2 86 11,8

Toplam 1010 100 976 100 857 100 877 100 876 100 730 100

Tablo 67. Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: 
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 60. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›¤a
u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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On bir ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda son 1-2 ay içinde ayda
en az iki kere zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdiler (s›ras› ile p=0,0012, p=0,0004) (Tablo 67).

Erkek ö¤rencilerin son 1-2 ay içinde ayda en az iki kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›klar› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤-
ru anlaml› olarak azal›yordu (p=0,000001) (Tablo 67).

On befl yafl›ndaki k›zlar 11 ve 13 yafl›ndakilerden anlaml› olarak daha az s›kl›kta son 1-2 ay içinde ayda en az
iki kere zorbal›¤a u¤ram›fllard› (p=0,000001) (Tablo 67).

12.3.2. Zorbal›k yapma

Ö¤rencilerin %40,7’si son 1-2 ay içerisinde en az bir kere, %9’u (n=476) ise haftada en az bir kere di¤er ö¤-
rencilere zorbal›k yapt›klar›n› belirttiler (Tablo 68).

On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda son 1-2 ay içinde
en az bir kere zorbal›k yapt›klar›n› bildirdiler (s›ras› ile p=0,0067, p=0,0037, p<0,00001) (Tablo 69).

On befl yafl›ndaki k›zlar ve erkekler 11 ve 13 yafl›ndaki hemcinslerinden anlaml› olarak daha az s›kl›kta son 1-
2 ay içinde en az bir kere zorbal›k yapt›klar›n› bildirdiler (s›ras› ile: p<0,000001, p=0,00002) (Tablo 69).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: 
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 61. Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere zorbal›¤a
u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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n %

Hiç 3198 60,3

1-2 kere 1294 24,4

Ayda 2-3 kere 338 6,4

Haftada bir kere 285 5,4

Haftada birçok kere 191 3,6

Tablo 68. Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zorbal›k
yapma s›kl›¤›

Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zorbal›k yapma s›kl›¤› (%)

24,4

6,4

60,3

5,4 3,6
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Haftada
birçok kere
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç 540 53,4 572 59,5 464 53,8 530 60,7 551 63,0 541 74,7

≥1 kere 471 46,6 390 40,5 398 46,2 343 39,3 323 37,0 183 25,3

Toplam 1011 100 962 100 862 100 873 100 874 100 724 100,0

Tablo 69. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›k yapma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

Grafik 62. Ö¤rencilerin son 1-2 ay içerisinde zorbal›k yapma
s›kl›¤›
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On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda son 1-2 ay içinde
en az ayda iki kere zorbal›k yapt›klar›n› bildirdiler (s›ras› ile p=0,007, p=0,00065, p=0,00015) (Tablo 70).

On befl yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafl›ndakilerden anlaml› olarak daha az s›kl›kta son 1-2 ay içinde ayda en
az iki kere zorbal›k yapt›klar›n› bildirdiler (p=0,00004) (Tablo 70).

K›z ö¤rencilerin son 1-2 ay içinde ayda en az iki kere zorbal›k yapma s›kl›klar› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru an-
laml› olarak azal›yordu (p<0,000001) (Tablo 70).

12.3.3. Hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤rama

Ö¤rencilerin %60,3’ü  son 1-2 ay içinde okulda ne zorbal›k yapt›¤›n› ne de zorbal›¤a u¤rad›¤›n› belirtirken,
%24,4’ü bir ya da 2 kere, %6,4’ü ayda 2 ya da 3 kere, %5,4’ü haftada bir kere, %3,6’s› haftada birçok kere
hem zorbal›k yapt›klar›n› hem de zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdi.

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›k yapma s›kl›¤›:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)

15
10

5

0

40,5

46,6

39,3

46,2

Erkek

K›z

Grafik 63. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere zorbal›k yapma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 64. Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere zorbal›k
yapma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç ya da 1 kere 797 78,8 804 83,6 700 81,2 761 87,2 759 86,8 671 92,7

≥2 kere 214 21,2 158 16,4 162 18,8 112 12,8 115 13,2 53 7,3

Toplam 1011 100 962 100 862 100 873 100 874 100 724 100

Tablo 70. Son 1-2 ay içerisinde en az ayda iki kere zorbal›k yapma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 
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On üç ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda son 1-2 ay içinde en az bir
kere hem zorbal›k yapt›klar›n› hem de zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdiler (s›ras›yla p=0,017; p<0,0001) (Tablo 71).

On befl yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafl›ndakilerden anlaml› olarak daha az s›kl›kta son 1-2 ay içinde en az bir
kere hem zorbal›k yapt›klar›n› hem de zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdiler (p<0,000001) (Tablo 71).

K›z ö¤rencilerin son 1-2 ay içinde en az bir kere hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤rama s›kl›klar› 11 ya-
fl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› olarak azal›yordu (p<0,000001) (Tablo 71).

On bir, 13 ve 15 yafl›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda son 1-2 ay içinde ayda
en az iki kere hem zorbal›k yapt›klar›n› hem de zorbal›¤a u¤rad›klar›n› bildirdiler (s›ras›yla p=0,022; p=0,014;
p=0,001) (Tablo 72).

Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin son 1-2 ay içinde ayda en az iki kere hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤ra-
ma s›kl›klar› 11 yafl›ndan 15 yafl›na do¤ru anlaml› olarak azal›yordu (s›ras›yla p<0,00001; p<0,000001) (Tablo 72).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Di¤erleri 653 65 631 65,7 559 65,5 614 70,8 662 75,8 616 85,1

Hem zorbal›k 
yapan hem de 351 35 330 34,3 295 34,5 253 29,2 211 24,2 108 14,9 
zorbal›¤a u¤rayanlar

Toplam 1004 100 961 100 854 100 867 100 873 100 724 100

Tablo 71. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla
ve cinsiyete göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Di¤erleri 797 85,7 804 89,2 700 89,2 761 92,7 759 93,6 671 97,2

Hem zorbal›k yapan
hem de zorbal›¤a 133 14,3 97 10,8 85 10,8 60 7,3 52 6,4 19 2,8
u¤rayanlar

Toplam 930 100 901 100 785 100 821 100 811 100 690 100

Tablo 72. Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere hem zorbal›k yapma hem de 
zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 65. Son 1-2 ay içerisinde en az bir kere hem zorbal›k yapma
hem de zorbal›¤a u¤rama  s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Hem erkek hem de k›z ö¤renciler aras›nda herhangi bir flekilde zorbal›¤a kar›flmama s›kl›¤› yaflla anlaml› ola-
rak art›yordu (her ikisi için p<0,00001) (Tablo 73).

11 yafl grubundaki k›zlar ve erkekler aras›nda en s›k gözlenen davran›fl hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a
u¤rama davran›fl› idi (Tablo 73).

Onbir yafl›ndaki erkekler ayn› yafltaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda yaln›z zorbal›k yap›yorlard›
(p=0,0001) (Tablo 73).

Onüç ve 15 yafllar›ndaki erkekler ayn› yafllardaki k›zlardan anlaml› olarak yüksek oranda hem zorbal›k yap›yor
hem de zorbal›¤a u¤ruyorlard› (s›ras› ile p=0,04, p<0,00001) (Tablo 73).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere hem zorbal›k yapma hem
de zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 66. Son 1-2 ay içerisinde ayda en az iki kere hem zorbal›k yap-
ma hem de zorbal›¤a u¤rama s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 67. Ö¤rencilerin zorbal›k davran›fllar› s›kl›¤› 

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Ne zorbal›k 
yapan ne de 262 26,4 284 30 253 29,9 292 34,2 362 41,8 394 55
zorbal›¤a u¤rayanlar

Yaln›z zorbal›¤a 271 27,3 279 29,5 206 24,3 230 26,9 185 21,4 143 19,9
u¤rayanlar

Yaln›z zorbal›k 110 11,1 53 5,6 93 11 80 9,4 107 12,4 72 10
yapanlar

Hem zorbal›k 
yapan hem de 351 35,3 330 34,9 295 34,8 253 29,6 211 24,4 108 15,1
zorbal›¤a u¤rayanlar

Toplam 994 100 946 100 847 100 855 100 865 100 717 100

Tablo 73. Zorbal›k davran›fllar› s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 68. Zorbal›k davran›fllar› s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m

ZU: Zorbal›¤a u¤rama; ZY: Zorbal›k yapma 
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12.3.4. Dövüfle kar›flma

Ö¤rencilerin %53,3’ü (n=2536) son 12 ay içinde en az bir kere dövüfle kar›flt›klar›n› belirttiler (Tablo 74).

Son 12 ay içerisinde en az bir kere dövüfle kar›flan 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki erkeklerin oranlar› ayn› yafllarda-
ki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (hepsi için p<0,000001) (Tablo 75).

On befl yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafllar›ndaki erkeklerden ve 15 yafl›ndaki k›zlar 11 ve 13 yafllar›ndaki k›z-
lardan  anlaml› olarak az oranda dövüfle kar›fl›yorlard› (her ikisi için p<0,000001) (Tablo 75).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

n %

Hiç 2536 46,7

1 kere 1026 18,9

2 kere 651 12

3 kere 426 7,8

4 ya da daha fazla 796 14,6

Tablo 74. Ö¤rencilerin son 12 ay içerisinde dövüfle
(fiziksel kavgaya) kar›flma s›kl›¤›

Ö¤rencilerin son 12 ay içerisinde dövüfle (fiziksel kavgaya) 
kar›flma s›kl›¤› (%)
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Grafik 69. Ö¤rencilerin son 12 ay içerisinde dövüfle (fiziksel
kavgaya) kar›flma s›kl›¤›

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç 296 28,5 542 54,9 248 28,4 531 58,9 386 43,3 533 71,7

≥1 kere 742 71,5 445 45,1 626 71,6 371 41,1 505 56,7 210 28,3

Toplam 1038 100 987 100 874 100 902 100 891 100 743 100

Tablo 75. Son 12 ay içerisinde en az bir kere dövüfle (fiziksel kavgaya) kar›flma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete
göre da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

0-2 kere 666 64,2 833 84,4 579 66,2 758 84 686 77 691 93

≥3 kere 372 35,8 154 15,6 295 33,8 144 16 205 23 52 7

Toplam 1038 100 987 100 874 100 902 100 891 100 743 100

Tablo 76. Son 12 ay içerisinde en az 3 kere dövüfle (fiziksel kavgaya) kar›flma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m 

Son 12 ay içerisinde en az bir kere dövüfle (fiziksel kavgaya) kar›flma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 70. Son 12 ay içerisinde en az bir kere dövüfle (fizik-
sel kavgaya) kar›flma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Son 12 ay içerisinde en az üç kere dövüfle kar›flan 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki erkeklerin oranlar› ayn› yafllarda-
ki k›zlardan anlaml› olarak  yüksekti (her ikisi için p<0,000001) (Tablo 76).

On befl yafl›ndaki erkekler 11 ve 13 yafllar›ndaki erkeklerden ve 15 yafl›ndaki k›zlar 11 ve 13 yafl›ndaki k›zlar-
dan anlaml› olarak daha az oranda son 12 ay içerisinde en az üç kere dövüfle kar›flm›fllard› (her ikisi için
p<0,000001) (Tablo 76).

12.3.5. Sald›rgan davran›fllar

Ö¤rencilerin %21,7’si (n=1139) sald›rgan davran›fllar›ndan hiç birini bildirmezken, %78,3’u (n=4104) bir flekil-
de sald›rgan davran›fllar içinde yer ald›klar›n› belirttiler (Tablo 77).

KABADAYILIK-ZORBALIK, KAVGAYA KARIfiMA 

Son 12 ay içerisinde ≥3 kere dövüfle (fiziksel kavgaya) kar›flma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 71. Son 12 ay içerisinde en az üç kere dövüfle (fizik-
sel kavgaya) kar›flma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 72. Sald›rgan davran›fllar›n s›kl›¤›

Zorbal›k
yapanlar

165 
%3,15

Dövüfle kar›flanlar 
698 %13,31

Sald›rgan davran›fl
yok 1139
%21,72

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Sald›rgan davran›fl 104 10,4 196 20,6 112 13,2 208 24,3 196 22,6 323 44,9
yok

Zorbal›¤a u¤rayanlar 102 10,2 167 17,6 63 7,4 146 17,1 88 10,1 109 15,1

Zorbal›k yapanlar 21 2,1 28 2,9 18 2,1 36 4,2 30 3,5 32 4,4

Dövüfle kar›flanlar 156 15,6 86 9 140 16,5 80 9,4 166 19,1 70 9,7

Dövüflen ya da zorbal›k 529 52,9 450 47,3 440 51,9 342 40 312 35,9 146 20,3
yapan ve zorbal›¤a 
u¤rayanlar

Dövüflen ve 88 8,8 24 2,5 75 8,8 43 5 77 8,9 40 5,6
zorbal›k yapanlar

Toplam 1000 100 951 100 848 100 855 100 869 100 720 100

Tablo 77. Sald›rgan davran›fllar›n s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Her yafl grubundan hem k›zlarda hem de erkeklerde en s›k gözlenen sald›rgan  davran›fl biçimi dövüfle kar›flma
ya da zorbal›k yapma ve zorbal›¤a u¤rama fleklinde idi. Tek bafl›na en s›k gözlenen davran›fl ise dövüfle kar›fl-
ma idi. Hiçbir sald›rgan davran›fl biçimi göstermeme s›kl›¤› her iki cinsiyette de yaflla anlaml› olarak art›yor ve
15 yafl›nda erkeklerde %22,6’ya, k›zlarda ise %44,9’a ulafl›yordu.

12.4. TARTIfiMA

Hem k›zlarda hem de erkeklerde 11 yafl›nda en s›k gözlenen zorbal›k davran›fl› hem zorbal›k yapma hem de zor-
bal›¤a u¤rama iken, 15 yafl›nda her iki cinsiyette de zorbal›¤a kar›flmama davran›fl› ön plana ç›kmaktad›r. Bu
durum geliflimsel süreçlerle aç›klanabilir. Zorbal›k davran›fllar› çocukluk ça¤› boyunca görülen ve s›kl›¤› yaflla
azalan davran›fllar olarak kabul edilirler. 

Araflt›rmam›z›n sonuçlar›na göre, sald›rgan davran›fllar›n her flekli erkeklerde k›zlardan daha s›k görülmektedir.
Bu bulgu erkeklerin k›zlardan daha sald›rgan olduklar› fleklinde yorumlanmamal›d›r. Çünkü sald›rganl›k do¤ru-
dan ya da dolayl› olarak ifade edilebilir. Sorular›m›z dolayl› sald›rganl›¤› ölçmemekte, sald›rganl›¤›n do¤rudan
flekillerini de¤erlendirmektedir. Bu nedenle k›zlar›n gerçekten erkeklerden daha m› az sald›rgan olduklar› yoksa
daha s›kl›kla dolayl› sald›rgan davran›fllar m› gösterdikleri söylenemez.

Sonuç olarak çeflitli sald›rgan davran›fllar›n ergenlik ça¤›ndaki okul çocuklar› aras›nda yayg›n olarak görüldü¤ü-
nü söyleyebiliriz. Bu durum, sald›rgan davran›fllar›n gençlerin sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilece¤i bilindi¤in-
den endifle vericidir. Sald›rgan davran›fllar ile duygusal, fiziksel, sosyal ve psikososyal sa¤l›k sorunlar› aras›n-
da iliflki oldu¤u çok say›da araflt›rma taraf›ndan gösterilmifltir. Sald›rgan davran›fllar gösteren çocuklar aras›n-
da ise hem fliddet uygulayan hem de fliddete maruz kalan grup, sa¤l›¤› en fazla olumsuz yönde etkilenen gru-
bu oluflturmaktad›r ve gençlerimizin önemli bir bölümünün bu grupta yer almas› dikkat çekicidir.

Ö¤renciler aras›ndaki sald›rgan davran›fllar› önleyebilmek ve sa¤l›k ve iyilik hallerini koruyabilmek için onlara
okul içinde olumlu davran›fl gelifltirme olanaklar› sunulmas› (spor, sanat etkinlikleri, sosyal kat›l›m/hizmet ça-
l›flmalar›) ve demokrasi ve ço¤ulculu¤a dayal› sosyal politikalar gelifltirilmesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM 13

YARALANMALAR



13.1. G‹R‹fi

Dünyan›n her yerinde ergenlik ça¤›nda kazalar ve yaralanmalar çok s›k olarak görülmekte ve ciddi ama ilgi çek-
meyen bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yirminci yüzy›l›n  ikinci yar›s›nda pek çok ülkede ço-
cuk ve ergenlerin morbidite ve mortalite nedenleri aras›nda birinci s›rada yer alan enfeksiyon  hastal›klar›n›n ye-
rini,  yaralanmalar alm›flt›r. Kazalar ve kendine zarar verme fleklinde ortaya ç›kabilen yaralanmalar, birey aç›s›n-
dan k›sa süreli (a¤r›, sosyal yaflamdan uzak kalma, vb.) ya da uzun süreli (sakatl›klar, uzun süreli rehabilitas-
yon ve ölüm)  zararlar ile sonlanabilmektedir. Yaralanmalar›n topluma etkisi ise tedavi maliyeti ve üretkenli¤in
kayb› nedeni ile  maddi kay›plar fleklinde olmaktad›r.

13.2. YÖNTEM

Yaralanman›n tan›m›n› da içeren bir soru ile gençlerin son 12 ay içerisindeki bir doktor ya da hemflire taraf›ndan
tedavi edilmelerini gerektirecek derecedeki yaralanma s›kl›klar› saptand› (Tablo 78).

13.3. SONUÇLAR

Ö¤rencilerin %40,2’si (n=2181) son 12 ay içinde en az bir kere yaraland›¤›n› bildirdi.

Son 12 ay içerisinde en az bir kere yaralanan 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki erkeklerin oranlar› ayn› yafllardaki k›z-
lardan anlaml› olarak  yüksekti (s›ras› ile: p=0,0005, p<0,000001, p<0,000001) (Tablo 79).

On bir ve 13 yafllar›ndaki erkekler 15 yafl›ndakilerden, 11 yafl›ndaki k›zlar 13 ve 15 yafllar›ndakilerden anlam-
l› olarak daha fazla oranda son 12 ay içerisinde en az bir kere yaralanma bildirdi (her ikisi için p<0,000001)
(Tablo 79).

YARALANMALAR

n %

Yaralanma yok 3244 59,8

Bir kere 1127 20,8

‹ki kere 507 9,3

Üç kere 237 4,4

Dört ya da daha fazla 310 5,7

Tablo 78. Son 12 ay içinde yaralanma s›kl›¤›:
Genel da¤›l›m

Ö¤rencilerin son 12 ay içerisinde yaralanma s›kl›¤› (%)

20,8

9,3

59,8

4,4 5,7

Yaralanma
yok

Bir kere ‹ki kere Üç kere Dört ya da
daha fazla
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Grafik 74. Son 12 ay içerisinde yaralanma s›kl›¤›: Genel da¤›l›m

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç 510 49,8 551 56 474 53,9 627 69,7 532 59,9 550 73,5

≥1 kere 515 50,2 433 44 406 46,1 273 30,3 356 40,1 198 26,5

Toplam 1025 100 984 100 880 100 900 100 888 100 748 100

Tablo 79. Son 12 ay içerisinde en az bir kere yaralanma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Ö¤rencilerin %19,5’i (n=1072) son 12 ay içinde en az iki kere yaraland›¤›n› bildirdi.

Son 12 ay içerisinde en az iki kere yaralanan 11, 13 ve 15 yafllar›ndaki erkeklerin oranlar› ayn› yafllardaki k›z-
lardan anlaml› olarak  yüksekti (s›ras› ile: p=0,002, p<0,000001, p=0,0086) (Tablo 80).

Yafl ilerledikçe son 12 ay içerisinde en az iki kere yaralanma bildiren erkeklerin oran› anlaml› olarak azal›yordu
(p<0,000001) (Tablo 80).

On bir yafl›ndaki k›zlar 13 ve 15 yafllar›ndakilerden anlaml› olarak yüksek oranda son 12 ay içerisinde en az iki
kere yaralanma bildirdi (p<0,000001) (Tablo 80).

13.4. TARTIfiMA

Gençlerin %40’›n›n son 12 ay içerisinde bir doktor ya da hemflire taraf›ndan tedavi edilmelerini gerektirecek
flekilde en az bir kere yaraland›¤›n› belirtmesi sorunun büyüklü¤ünü göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Araflt›rmalar
gençlerin s›kl›kla okulda, spor kulüplerinde ve evde yaraland›¤›n› göstermektedir. Bu yaralanmalar›n ço¤u basit ve
herhangi bir t›bbi tedaviyi gerektirmeyen yaralanmalard›r. Ancak, k›r›k, ç›k›k, kesik vb nedenlerle t›bbi bak›m ve hat-
ta hastanede yat›fl› gerektirecek a¤›rl›kta yaralanmalar›n da gençler aras›nda s›k görüldü¤ü bilinmektedir. 

YARALANMALAR

Son 12 ay içerisinde en az bir kere yaralanma s›kl›¤›:  
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)

44

50,2

30,3

46,1

Erkek

K›z

Grafik 75. Son 12 ay içerisinde en az bir kere yaralanma
s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Son 12 ay içerisinde en az iki kere yaralanma s›kl›¤›:  
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m (%)
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Grafik 76. Son 12 ay içerisinde en az 2 kere yaralanma s›kl›¤›:
Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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12,6

17,2

11 yafl 13 yafl 15 yafl

Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z

n % n % n % n % n % n % 

Hiç ya da 1 kere 739 72,1 768 78 690 78,4 785 87,2 735 82,8 654 87,4

≥2 kere 286 27,9 216 22 190 21,6 115 12,8 153 17,2 94 12,6

Toplam 1025 100 984 100 880 100 900 100 888 100 748 100

Tablo 80. Son 12 ay içerisinde en az iki kere yaralanma s›kl›¤›: Yafla ve cinsiyete göre da¤›l›m
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Çok say›da riskli davran›fl› (sigara içme, madde kullan›m›, fliddet vb) bir arada gösteren gençler aras›nda yara-
lanma s›kl›¤›n›n daha fazla oldu¤u bilinmektedir. Bu nedenle yaralanmalar›n ayr›nt›l› olarak incelenmesi, neden-
lerinin ve riskli davran›fllarla iliflkisinin saptanmas› ve elde edilen bulgular ›fl›¤›nda önleme ve müdahale prog-
ramlar›n›n gelifltirilmesi önemlidir.
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BÖLÜM 14

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE
SA⁄LIKLA ‹L‹fiK‹L‹

DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK



14.1. G‹R‹fi

Gençlerin yaflant›s›nda çok önemli yeri olan ailenin, okulun ve arkadafl gruplar›n›n yap›sal ve sosyal  koflullar›,
onlar›n sa¤l›k durumlar›n›n ve sa¤l›kla ilgili davran›fllar›n›n belirlenmesinde bireysel olarak do¤ufltan kazand›k-
lar› özellikleri  kadar, hatta daha fazla, etkili olabilmektedir. Bu nedenle, bu bölümde, raporun daha önceki bö-
lümlerinde özellikleri ayr› ayr› ele al›nan aile, okul ve arkadafl gruplar›n›n gençlerin sa¤l›klar›na ve sa¤l›k davra-
n›fllar›na etkisi incelenmifltir. Çözümlemeler her bir sosyal alan için ayr› ayr› yap›lm›flt›r. 

14.2. SOSYOEKONOM‹K Efi‹TS‹ZL‹K VE SA⁄LIK

14.2.1. Girifl

Pek çok araflt›rmada düflük sosyoekonomik düzeyden gençlerin sosyoekonomik düzeyi iyi olan gençlerden
daha sa¤l›ks›z olduklar›, sa¤l›k yak›nmalar›n›n daha s›k ve çeflitli oldu¤u, daha fazla say›da hastal›k tan›s›
ald›klar›, sa¤l›¤› riske atan davran›fllar› daha s›k gösterdikleri ve mortalite h›zlar›n›n daha yüksek oldu¤u gös-
terilmifltir.

14.2.2. Yöntem

Aile refah düzeyi ölçe¤i (FAS) ile sa¤l›k, sa¤l›k yak›nmalar› ve fiziksel etkinlik ile sosyoekonomik eflitsizlik
aras›ndaki iliflki de¤erlendirilmifltir.

14.2.3. Sonuçlar

Kendini sa¤l›kl› hissedenlerin oran›, hem erkeklerde hem de k›zlarda, FAS skoru yükseldikçe art›yordu. (S›ras›
ile: p<0,0001, p<0,0001) (Tablo 81). 

FAS skoru düflük olan  erkekler ayn› gruptaki k›zlardan ve FAS skoru orta olan erkekler ayn› gruptaki k›zlardan anlaml›
olarak  yüksek oranda kendilerini sa¤l›kl› hissediyorlard› (s›ras› ile: p<0,00000001, p=0,000007) (Tablo 81).

Kendilerini sa¤l›kl› hisseden FAS skoru yüksek k›z ve erkeklerin oranlar› aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0,12)
(Tablo 81).

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Erkek K›z

Sa¤l›kl› hissetme Sa¤l›ks›z hissetme Sa¤l›kl› hissetme Sa¤l›ks›z hissetme

n % n % n % n % 

FAS düflük 1551 82,5 329 17,5 1361 74,7 460 25,3

FAS orta 619 91,6 57 8,4 547 83,5 108 16,5

FAS yüksek 146 92,4 12 7,6 113 86,9 17 13,1

Tablo 81. Sa¤l›k alg›s› ve FAS skoru iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m

Ö¤rencilerin sa¤l›ks›z hissetme-FAS skoru iliflkisi:  
Cinsiyete göre da¤›l›m (%)

25,3

17,5 16,5

8,4

Erkek

K›z

Grafik 77. Sa¤l›ks›z hissetme-FAS skoru iliflkisi: Cinsiyete
göre da¤›l›m
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Hergün en az bir sa¤l›k yak›nmas› görülme s›kl›¤› hem k›zlarda hem de erkeklerde FAS skoru orta olanlarda en
düflüktü (s›ras› ile: p=0,00029, p=0,0048) (Tablo 82).

Her FAS skoru grubundaki k›zlar ayn› FAS skoru grubundaki  erkeklerden anlaml› olarak daha yüksek oranda hergün
en az bir sa¤l›k yak›nmas› bildirdiler (s›ras› ile: p<0,00000001, p=0,0000003, p=0,022) (Tablo 82).

FAS skoru ile hem erkeklerin hem de k›zlar›n fiziksel etkinlik düzeyleri aras›nda anlaml› iliflki yoktu (s›ras› ile:
p=0,27, p=0,76) (Tablo 83).

FAS skoru düflük olan erkekler ayn› gruptaki k›zlardan anlaml› olarak  yüksek oranda fiziksel etkinlikte bulunu-
yorlard›. K›zlar ve erkekler aras›ndaki fiziksel etkinlik farkl›l›¤› FAS orta ve yüksek olan gruplarda ortadan kalk›-
yordu (s›ras› ile: p=0,00001, p=0,09, p=0,14) (Tablo 83).

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Erkek K›z

Sa¤l›k yak›nmas› Hergün en az bir sa¤l›k Sa¤l›k yak›nmas› Hergün en az bir sa¤l›k
olmayanlar yak›nmas› olanlar olmayanlar yak›nmas› olanlar

n % n % n % n % 

FAS düflük 895 49 932 51 656 36,6 1134 63,4

FAS orta 383 57,8 280 42,2 284 43,7 366 56,3

FAS yüksek 85 55,9 67 44,1 54 42,2 74 57,8

Tablo 82. Hergün en az bir sa¤l›k yak›nmas› olma ve FAS skoru iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m

Erkek K›z

0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 
n % n % n % n % 

FAS düflük 1405 77,1 418 22,9 1400 82,9 288 17,1

FAS orta 522 78,7 141 21,3 510 82,4 109 17,6

FAS yüksek 110 72,8 41 27,2 102 80,3 25 19,7

Tablo 83. Fiziksel etkinlik (günde en az 60 dakika) ve FAS skoru iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 

Hergün en az bir sa¤l›k yak›nmas› olma-FAS skoru iliflkisi: 
Cinsiyete göre da¤›l›m (%)

63,4

51
56,3

42,2
Erkek

K›z

Grafik 78. Hergün en az bir sa¤l›k yak›nmas› olma-FAS skoru
iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m
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Grafik 79. Fiziksel etkinlik (günde en az 60 dakika)-FAS skoru
iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 
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14.2.4. Tart›flma

Araflt›rmam›z›n sonuçlar› sosyoekonomik düzey yükseldikçe gençlerin kendilerini daha sa¤l›kl› hissettiklerini
göstermifltir. Düflük ve orta sosyoekonomik düzeyden erkekler kendilerini ayn› gruplarda yer alan k›zlardan da-
ha sa¤l›kl› hissetmektedir. Sa¤l›k aç›s›ndan cinsiyet fark› yüksek sosyoekonomik düzeyde ortadan kalkmakta-
d›r. Bu sonuç k›zlar›n›n sa¤l›¤›n›n sosyoekonomik düzeyden daha fazla etkilendi¤i fleklinde yorumlanabilir.

Sosyoekonomik düzeyi orta olan erkeklerde ve k›zlarda sa¤l›k yak›nmas› s›kl›¤›n›n di¤er iki gruptan daha az sap-
tanmas› ilgi çekici bir sonuçtur. Bu durumunun nedenlerinin ayr›nt›l› olarak incelenmesi gerekti¤i düflünülmüfl-
tür. Her sosyoekonomik düzeyde sa¤l›k yak›nmalar› s›kl›¤› aç›s›ndan ise cinsiyet fark› k›zlar›n aleyhine devam
etmektedir.

Sosyoekonomik düzey ile ne erkeklerin ne de k›zlar›n fiziksel etkinlik düzeyleri aras›nda anlaml› iliflki saptan-
m›flt›r. Ancak, sosyoekonomik düzey yükseldikçe k›zlar›n ve erkeklerin fiziksel etkinlik düzeyleri aras›ndaki far-
k›n kayboldu¤u görülmüfltür.

Sonuç olarak, gençlerin sa¤l›¤›n›n sosyoekonomik düzeyden, cinsiyete ve de¤erlendirilen sonuç de¤iflkenine gö-
re baz› farkl›l›klar göstermek üzere etkilendi¤i saptanm›flt›r. Fiziksel etkinli¤in ise ailenin sosyoekonomik düze-
yinden çok, di¤er  sosyal alanlarla iliflkili oldu¤u  düflünülebilir.
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14.3 A‹LE VE SA⁄LIK

14.3.1. Girifl

Bu bölümde aile yap›s› ve aile içi iletiflimin gençlerin sa¤l›¤›na etkisi incelenmifltir. 

Günümüzde aileyi oluflturan bireylerin iletifliminin en az ailenin yap›s› kadar önemli oldu¤u kabul edilmektedir.
Gençlerin geliflimlerini sa¤l›kl› bir flekilde tamamlayabilmeleri aç›s›ndan ailenin ifllevselli¤inin nas›l oldu¤u çok
önemlidir. Ebeveynleri ile iliflkileri iyi olan ergenlerin kendilerini daha sa¤l›kl› hissettikleri ve riskli davran›fllar-
dan uzak durduklar› gösterilmifltir.

14.3.2. Yöntem

Aile yap›s›n›n ve, anne ve baba ile konuflma kolayl›¤›n›n ö¤rencilerin kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri üzerine et-
kisi incelenmifltir.

14.3.3. Sonuçlar

Babalar› ile iletiflimleri iyi olan k›z ve erkek ö¤renciler, babalar› ile iletiflimleri iyi olmayanlara göre kendilerini
daha sa¤l›kl› hissediyorlard› (p<0,0001) (Tablo 84).

Babalar› ile iletiflimi iyi olan erkekler babalar› ile iletiflimi iyi olan k›zlara göre kendilerini anlaml› olarak yüksek
oranda daha sa¤l›kl› hissediyorlard› (p<0,00001) (Tablo 84).

Anneleri ile iletiflimleri iyi olan k›z ve erkek ö¤renciler, anneleri ile iletiflimleri iyi olmayanlara göre kendilerini
daha sa¤l›kl› hissediyorlard› (p<0,0001) (Tablo 85).

Anneleri ile iletiflimi iyi olan erkekler anneleri ile iletiflimi iyi olan k›zlara göre kendilerini anlaml› olarak yüksek
oranda daha sa¤l›kl› hissediyorlard› (p<0,000001) (Tablo 85).

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Erkek K›z

Mükemmel-iyi Orta-kötü Mükemmel-iyi Orta-kötü 
n % n % n % n % 

Kolay 1260 89,1 154 10,9 910 83,2 184 16,8

Zor 766 82,4 164 17,6 840 73,4 304 26,6

Tablo 84. Sa¤l›k alg›s› ve baba ile konuflma kolayl›¤› iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 

Erkek K›z

Mükemmel-iyi Orta-kötü Mükemmel-iyi Orta- kötü 
n % n % n % n % 

Kolay 1726 87,8 239 12,2 1560 80,4 380 19,6

Zor 301 78,4 83 21,6 261 67,4 126 32,6

Tablo 85. Sa¤l›k alg›s› ve anne ile konuflma kolayl›¤› iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 

Ö¤rencilerin baba ile konuflma durumuna göre kendilerini sa¤l›ks›z
hissetme oranlar› (%)

16,8

10,9

26,6

17,6

Grafik 80. Sa¤l›ks›z hissetme-baba ile konuflma kolayl›¤›
iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 
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Tek ebeveynleri ile birlikte yaflayan erkekler ve k›zlar kendilerini di¤er aile yap›lanmalar›nda yaflayan
akranlar›ndan anlaml› olarak  yüksek oranda sa¤l›ks›z hissediyorlard› (s›ras› ile: p=0,001, p=0,015) (Tablo 86). 

14.3.4. Tart›flma 

Sonuçlar›m›z ebeveynleri ile iliflkileri iyi olan ergenlerin kendilerini daha sa¤l›kl› hissettiklerini göstermektedir.
Ebeveynlerle iletiflimin zorlu¤u k›z ö¤rencilerin sa¤l›k alg›s›n› daha olumsuz etkilemektedir. Bu görece cinsiyet
farkl›l›¤›, k›zlar için sosyal iliflkinin erkeklerden daha önemli olmas›yla iliflkilendirilebilir. 

Çal›flmam›zda ebeveynlerinden biri ile yaflayan ergenlerin kendilerini di¤er  ergenlerden daha sa¤l›ks›z hisset-
tikleri saptanm›flt›r. 

Ancak, bu sonuçlar de¤erlendirilirken dikkatli olunmal›d›r. Çünkü sa¤l›k üzerine pek çok bireysel ve di¤er sosyal
etkenlerin de etkisi olabilmektedir.
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GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Ö¤rencilerin anne ile konuflma durumuna göre kendilerini sa¤l›ks›z
hissetme oranlar› (%)

19,6

12,2

32,6

21,6

Grafik 81. Sa¤l›ks›z hissetme-anne ile konuflma kolayl›¤›
iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 
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Tek ebeveyn 239 78,6 65 21,4 156 70,9 64 29,1

Di¤erleri 2167 86,1 350 13,9 1928 78,1 541 21,9

Tablo 86. Sa¤l›k alg›s› ve aile yap›s› iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 
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14.4. AKRANLAR VE SA⁄LIK

14.4.1. Girifl

Akran gruplar› özellikle gençlerin sa¤l›kla iliflkili riskli davran›fl biçimlerinin oluflmas›nda etkili olmaktad›rlar. Ak-
ran gruplar›n›n etkisi farkl› flekillerde aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r. Baz› kuramlar akran gruplar›n›n bask›s›n›n  bir
davran›fl›n bafllat›lmas› ve devam›nda etken oldu¤unu savunurlar. Baz›lar› ise, belli davran›fllar›n grup içerisin-
de  toplu olarak görüldü¤ünü,  baz› grup normlar› taraf›ndan belirlendi¤ini ve grubun  sosyal bütünleflme ve di-
¤erlerinden ayr›lma gereksinimlerinden do¤du¤unu ileri sürerler. 

Yak›n arkadafl say›s› ergenin sosyal becerileri ile iliflkilidir. Sosyal becerileri iyi olan ergenlerin çok say›da yak›n
arkadafl› olabilir ve onlarla farkl› etkinliklerde bulunabilirler.

14.4.2. Yöntem

Bu bölümde arkadafl say›s›n›n ve arkadafllarla geçirilen sürenin fiziksel etkinlik düzeyi ile iliflkisi incelenerek,
akranlar›n sa¤l›k davran›fllar› üzerine etkisi araflt›r›lm›flt›r.

14.4.3. Sonuçlar

Yak›n erkek arkadafl say›lar› 3 ya da daha fazla olan k›zlar aras›nda haftada yedi gün günde en az 60 dakika fiziksel
etkinlikte bulunanlar›n oran› yak›n erkek arkadafl say›s› 2 ya da daha az olanlara göre anlaml› olarak yüksekti (p=0,005).
K›zlar aç›s›ndan yak›n k›z arkadafl say›s› ile fiziksel etkinlik düzeyi aras›nda anlaml› iliflki yoktu (Tablo 87).

Yak›n erkek ve k›z arkadafl say›lar› 3 ya da daha fazla olan erkekler aras›nda haftada yedi gün günde en az 60
dakika fiziksel etkinlikte bulunanlar›n oran› yak›n erkek ve k›z  arkadafl say›lar› 2 ya da daha az olanlara göre
anlaml› olarak yüksekti (s›ras› ile: p=0,01, p=0,02) (Tablo 87).  

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Erkek K›z

0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 
n % n % n % n % 

Ayn› cins yak›n arkadafl ≤2 386 81,8 86 18,2 398 83,1 81 16,9

Ayn› cins yak›n arkadafl ≥3 1655 76,4 510 23,6 1618 82,6 342 17,4

Karfl› cins yak›n  arkadafl ≤2 872 79,3 227 20,7 966 85 171 15

Karfl› cins yak›n arkadafl ≥3 1112 75,5 360 24,5 1012 80,6 243 19,4

Tablo 87. Fiziksel etkinlik (günde en az 60 dakika) ve FAS skoru iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 

Ö¤rencilerin yak›n arkadafl say›lar›na göre fiziksel etkinlik 
durumlar› (%)

16,918,2 17,4

23,6

Erkek

K›z

Grafik 83. Yak›n arkadafl say›s› ve fiziksel etkinlik (günde en
az 60 dakika) iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m 
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Erkek K›z

0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 0-6 gün/hafta 7 gün/hafta 
n % n % n % n % 

0-2 akflam/hafta 1475 78,5 404 21,5 1720 83,1 349 16,9

3-7 akflam/hafta 582 74,4 200 25,6 293 80,1 73 19,9

Tablo 88. Akflamlar› arkadafllar› ile vakit geçirme ve fiziksel etkinlik (günde en az 60 dakika) iliflkisi:
Cinsiyete göre da¤›l›m 
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Arkadafllar› ile haftada 3 ya da daha fazla akflam vakit geçiren erkekler aras›nda haftada 7 gün günde en az 60
dakika fiziksel etkinlikte bulunanlar›n oran› di¤erlerinden anlaml› olarak  yüksekti (p=0,022). K›zlarda ise akflamlar›
arkadafllarla  fazla vakit geçirme ile fiziksel etkinlik düzeyi aras›nda anlaml› iliflki bulunmad› (p=0,152) (Tablo 88). 

14.4.4. Tart›flma

Sonuçlar›m›z, özellikle erkekler aç›s›ndan her iki cinsiyetten fazla say›da yak›n arkadafl›n oluflu ve arkadafllar-
la geçirilen sürenin fiziksel etkinlik düzeyi ile iliflkili oldu¤unu göstermifltir. Bu sonuç, fiziksel etkinli¤in erkekler
aç›s›ndan bir tür sosyal etkinlik oldu¤unu  ve sosyal olarak daha etkin olan erkek çocuklar›n fiziksel olarak da
daha etkin olduklar›n› göstermektedir. 

K›zlarda ise yaln›zca yak›n erkek arkadafl say›s› fiziksel etkinlik düzeyi ile iliflkili görünmektedir. Bu durum yak›n çev-
relerindeki erkek arkadafllar›n k›zlar›n fiziksel etkinlik düzeylerini olumlu yönde etkiledi¤i fleklinde yorumlanabilir.

Sonuç olarak, okul d›fl›nda akran gruplar› için düzenlenmifl fiziksel etkinlik programlar›n›n gençlerin özellikle
k›zlar›n fiziksel etkinlik düzeylerini olumlu yönde etkileyece¤i düflünülebilir.

14.4.5. Kaynaklar
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1997; 20:163-76.

2. Erginöz E, Alikaflifo¤lu M, Ercan O, et al. Perceived health status in a Turkish adolescent sample: Risk and protective
factors. Eur J Pediatr 2004; 163:485-94.

3. Settertobulte W, de Matos MG. Peers and health. In: Currie C, Roberts C, Morgan A, et al. Young people’s health in
context Health Behavior in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, Health Policy for Children and Adolescent, No. 4, 2004.

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Ö¤rencilerin arkadafllar›yla akflam vakit geçirme ve fiziksel etkinlik
durumlar› (%)
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Grafik 84. Akflamlar› arkadafllar› ile vakit geçirme ve fiziksel
etkinlik (günde en az 60 dakika) iliflkisi: Cinsiyete göre da¤›l›m
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14.5. OKUL VE SA⁄LIK

14.5.1. Girifl

Bu bölümde gençlerin okulun çeflitli ö¤elerini nas›l alg›lad›klar› ve bunlar›n sa¤l›klar›n› nas›l etkiledi¤i incelen-
mifltir. Okul gençlerin kendine güven duygusunu gelifltirdikleri ve pek çok sa¤l›k davran›fl›n› kazand›klar›  bir
ortam olarak etkili olabilir. Ergenlik döneminde gençler yaln›zca bedensel de¤iflimler yaflamazlar. Ayn› zaman-
da içinde yaflad›klar› sosyal ortamlar› (aile, okul ve akran gruplar› gibi) alg›lay›fl biçimleri ve onlarla iliflkileri de
de¤iflir. Ergenler kendi de¤er sistemlerini ve sosyal çevreyle iliflkilerini biçimlendirerek bir kimlik gelifltirirler.
Akademik ortamda elde edilen baflar› kendilik tan›m›n›n en önemli belirleyicisidir. Arkadafllar, özellikle s›n›f
arkadafllar› taraf›ndan kabul edilme ise sosyal  kimlik gelifliminde önemli rol oynar. 

Okul, hem akranlarla temas olana¤› sundu¤u, hem de akademik baflar›n›n de¤erlendirildi¤i bir yer olmas›
nedeni ile ergenlerin sa¤l›kl› gelifliminde önemli etkilerde bulunur.

Olumlu bir okul ortam› (destekleyici arkadafllarla kat›l›mc› bir okul iklimi) ve okula  uyum (akademik baflar› ve okul-
la iliflkili gerginlik) gencin baflar›l› olma ve becerebilme duygular›n› besler ve kendini daha sa¤l›kl› ve mutlu hissetme-
sine ve sa¤l›k yak›nmalar›n›n azalmas›na yol açabilir. Tersine arkadafllar›n›n ergeni benimsememesi ve akademik
baflar›n›n düflük olmas› sa¤l›¤› olumsuz yönde etkileyebilir ve riskli davran›fllarda bulunma olas›l›¤›n› artt›rabilir.

Ayr›ca, okulda gözlenen zorbal›k davran›fllar›n›n, hem zorbal›¤› yapan›n hem de zorbal›¤a u¤rayan›n sa¤l›¤›
üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Araflt›rmalarda hem zorbal›¤a u¤rayanlarda hem de zorbal›k yapanlar-
da fiziksel sa¤l›k sorunlar›n›n ve duygusal ve davran›flsal sorunlar›n görülebildi¤i saptanm›flt›r.

14.5.2. Yöntem

Bu bölümde okulun ö¤eleri olarak kabul edilen akademik baflar›, okulu sevme, okulla ilgili gerginlik ve alg›lanan
arkadafl deste¤inin kendini sa¤l›kl› hissetme, yaflam›ndan memnun olma ve çoklu sa¤l›k yak›nmalar› ile iliflkisi
araflt›r›ld›. Ayr›ca, okulda zorbal›¤a u¤rama ve zorbal›k yapman›n kendini sa¤l›kl› hissetme, yaflam›ndan mem-
nun olma ve çoklu sa¤l›k yak›nmalar› gösterme ile iliflkisi incelendi.

14.5.3. Sonuçlar

On bir yafl›ndaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri ve yaflamlar›ndan memnun
olmalar›  ile akademik baflar›lar›n›n yüksek olmas›, okulu sevmeleri, s›n›f arkadafllar›n›n destekleyici olmas› ve
ev ödevleri ve derslerden dolay› fazla bask› hissetmemeleri aras›nda anlaml› korelasyon vard› (Tablo 89).

Hem k›zlar›n hem de erkeklerin çoklu sa¤l›k yak›nmalar›n›n olmamas› ile okulu sevmeleri, ev ödevleri ve derslerden
dolay› fazla bask› hissetmemeleri ve s›n›f arkadafllar›n›n destekleyici olmas› aras›nda anlaml› korelasyon vard›
(Tablo 89). 

Akademik baflar›n›n yüksek olmas› ise yaln›zca erkeklerde çoklu sa¤l›k yak›nmas›n›n olmamas›  ile anlaml› kore-
lasyon gösteriyordu (Tablo 89).

GENÇLER‹N SA⁄LIKLARINI VE SA⁄LIKLA
‹L‹fiK‹L‹ DAVRANIfiLARINI AÇIKLAMAK

Sa¤l›k göstergeleri Yüksek Okulu çok sevme Ev ödevleri ve Yüksek arkadafl
akademik baflar› derslerden dolay› deste¤i

bask› hissetmeme

K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek

Çoklu sa¤l›k yak›nmas› AD -0,077* -0,111** -0,101** 0,107* 0,119** -0,117** -0,083*

Mükemmel yada iyi sa¤l›k 0,123** 0,074* 0,117** 0,130** -0,097* -0,069* 0,134** 0,109**

Yüksek yaflam memnuniyeti 0,087* 0,178** 0,113** 0,174** -0,078* -0,096* 0,107** 0,137**

Tablo 89. Okul de¤iflkenleri ve sa¤l›k göstergeleri iliflkisi: 11 yafl

Sa¤l›k göstergeleri Yüksek Okulu çok sevme Ev ödevleri ve Yüksek arkadafl
akademik baflar› derslerden dolay› deste¤i

bask› hissetmeme

K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek

Çoklu sa¤l›k yak›nmas› -0,118** AD AD -0,088* 0,138** AD -0,116** -0,109**

Mükemmel ya da iyi sa¤l›k 0,190** 0,085* 0,084* 0,123** AD AD AD AD

Yüksek yaflam memnuniyeti 0,164** 0,096* 0,143** 0,111** -0,089* AD 0,104** AD

Tablo 90. Okul  de¤iflkenleri  ve sa¤l›k göstergeleri iliflkisi: 13 yafl

Spearman rho korelasyon katsay›s›:: zay›f: <0,1*; orta: (0,1-0,25)**; kuvvetli: >0,25 ***, AD=anlaml› de¤il

Spearman rho korelasyon katsay›s›: zay›f: <0,1*; orta: (0,1-0,25)**; kuvvetli: >0,25 ***, AD=anlaml› de¤il
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On üç yafl›ndaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri ve yaflamlar›ndan memnun
olmalar›  ile akademik baflar›lar›n›n yüksek olmas› ve okulu sevmeleri aras›nda anlaml› korelasyon vard› (Tablo 90).

On üç yafl›ndaki erkek ö¤rencilerin yaflamlar›ndan memnun olmalar› ile ev ödevleri ve derslerden dolay› fazla
bask› hissetmemeleri ve s›n›f arkadafllar›n›n destekleyici olmas› aras›nda anlaml› korelasyon vard›. Bu yafl
grubundaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin çoklu sa¤l›k yak›nmalar›n›n olmamas› ile s›n›f arkadafllar›n›n
destekleyici olmas› aras›nda anlaml› korelasyon vard› (Tablo 90).

Ayr›ca, 13 yafl›ndaki k›z ö¤rencilerin çoklu sa¤l›k yak›nmalar›n›n olmamas› akademik baflar›lar›n›n yüksek
olmas› ve ev ödevleri ve derslerden dolay› fazla bask› hissetmemeleri ile anlaml› korelasyon gösterirken,  erkek
ö¤rencilerin ise okulu sevmeleri  ile anlaml› korelasyon gösteriyordu (Tablo 90).

On befl yafl›ndaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin  kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri ve yaflamlar›ndan mem-
nun olmalar›  ile akademik baflar›lar›n›n yüksek olmas› ve okulu sevmeleri aras›nda anlaml› korelasyon vard›.
Ayr›ca, bu yafltaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri ile ev ödevleri ve dersler-
den dolay› fazla bask› hissetmemeleri aras›nda anlaml› korelasyon vard›. Arkadafllar›n destekleyici olmas› ise
yaln›zca k›zlar›n  kendilerini sa¤l›kl› hissetmeleri ile anlaml› korelasyon gösteriyordu (Tablo 91).

Yine, bu yafl grubundaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin yaflamlar›ndan memnun olmalar›  ile s›n›f
arkadafllar›n›n destekleyici olmas› aras›nda anlaml› korelasyon vard›. Ev ödevleri ve derslerden dolay› fazla
bask› hissetmeme ise yaln›zca k›zlarda yaflamlar›ndan memnun olmalar›  ile anlaml› korelasyon gösteriyordu.
Bu yafl grubundaki hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin çoklu sa¤l›k yak›nmalar›n›n olmamas› ile akademik
baflar›lar›n›n yüksek olmas›, okulu sevmeleri, ev ödevleri ve derslerden dolay› fazla bask› hissetmemeleri ve
s›n›f arkadafllar›n›n destekleyici olmas› aras›nda anlaml› korelasyon vard› (Tablo 91). 

Hem k›z hem de erkek ö¤renciler aç›s›ndan zorbal›¤a u¤rama ya da zorbal›k yapma ile çoklu sa¤l›k yak›nmalar›
gösterme ve kendini sa¤l›ks›z hissetme aras›nda anlaml› korelasyon vard› (Tablo 92). 

Ayr›ca, k›z ö¤rencilerde zorbal›¤a u¤rama ya da zorbal›k yapma ile yaflamlar›ndan memnun olmama aras›nda da
anlaml› korelasyon bulundu (Tablo 92). 

14.5.4. Tart›flma

Sonuçlar›m›za göre, akademik baflar›, okul sevgisi, okul ödevleri ve derslerin yaratt›¤› gerginlik düzeyi ve arka-
dafllar›n destekleyici davran›fllar› her iki cinsiyetten ve her yafltan gençlerin sa¤l›klar›n›, sa¤l›k yak›nmalar›n›n
varl›¤›n› ve mutluluk düzeylerini de¤iflkenlik göstererek  etkiliyordu. Bu bulgular, okulun tüm ö¤elerinin gençlerin
sa¤l›klar› üzerine olumlu ya da olumsuz etkileri olabilece¤ini ve bu nedenle bir bütün olarak ele al›nmas› gerek-
ti¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

Sonuçlar›m›z, zorbal›k ile sa¤l›k aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu göstermektedir. Erkekler aç›s›ndan zorbal›-
¤a u¤raman›n, zorbal›k yapmaktan daha fazla sa¤l›¤› olumsuz yönde etkiledi¤i gösterilmifltir. K›zlarda ise her iki
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Sa¤l›k göstergeleri Yüksek Okulu çok sevme Ev ödevleri ve Yüksek arkadafl
akademik baflar› derslerden dolay› deste¤i

bask› hissetmeme

K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek K›z Erkek

Çoklu sa¤l›k yak›nmas› -0,158** -0,087* -0,162** -0,094* 0,187** 0,091* -0,120** -0,076*

Mükemmel ya da iyi sa¤l›k 0,103** 0,106** 0,093* 0,136** -0,103** -0,083* 0,118** AD

Yüksek yaflam memnuniyeti 0,195** -0,151** 0,134** 0,072* -0,151** AD 0,112** 0,103**

Tablo 91. Okul de¤iflkenleri  ve sa¤l›k göstergeleri iliflkisi: 15 yafl

Spearman rho korelasyon katsay›s›: zay›f: <0,1*; orta: (0,1-0,25)**; kuvvetli: > 0,25 ***, AD= anlaml› de¤il

Sa¤l›k göstergeleri Zorbal›¤a u¤rama Zorbal›k yapma

K›z Erkek K›z Erkek

Çoklu sa¤l›k yak›nmas› 0,130** 0,135** 0,139** 0,096*

Mükemmel ya da iyi sa¤l›k -0,062* -0,079* -0,065* -0,045*

Yüksek yaflam memnuniyeti -0,085* AD -0,084* AD

Tablo 92. Okulda zorbal›¤a u¤rama, zorbal›k yapma ve sa¤l›k göstergeleri iliflkisi

Spearman rho korelasyon katsay›s›: zay›f: <0,1*; orta: (0,1-0,25)**; kuvvetli: > 0,25, AD= anlaml› de¤il
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davran›fl›n sa¤l›k üzerine etkilerinin ayn› düzeyde oldu¤u söylenebilir. Bu nedenle okullardaki zorbal›k davran›fl-
lar›n›n fark›nda olmak ve onlar› önlemeye yönelik programlar gelifltirmek gençlerin sa¤l›k ve iyilik hallerinin ko-
runmas› ve gelifltirilmesi aç›s›ndan gereklidir.
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TEfiEKKÜR

Okul Ça¤›ndaki Çocuklar›n›n Sa¤l›k Davran›fl› Türkiye 2006 Araflt›rmas›’n›n gerçeklefltirilmesindeki
de¤erli katk›lar› ve yard›mlar› nedeni ile T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› say›n görevlilerine, uygulama
s›ras›nda eme¤i geçen say›n okul müdürlerine ve de¤erli ö¤retmenlere ve soru formlar›n› doldurarak
verilerin toplanmas›n› sa¤layan sevgili ö¤rencilerimize teflekkür eder, flükranlar›m›z› sunar›z.
Araflt›rmam›z›n gerçeklefltirilmesi için maddi destek sa¤layan Türk Pediatri Kurumu say›n baflkanlar› ve
yönetim kurulu üyelerine flükranlar›m›z› sunar›z.
Soru formlar›n›n postalanmas› s›ras›nda her türlü yard›mda bulunan ‹stanbul Avrupa yakas› PTT
Baflmüdürlü¤ü’nün say›n yetkililerine ve de¤erli çal›flanlar›na teflekkür ederiz.
Ayr›ca, kapak görüntüsünde yer almalar› do¤rultusundaki iste¤imizi kabul eden sevgili ö¤rencilere ve
de¤erli velilerine de teflekkür ederiz.

HBSC Türkiye Ekibi Ad›na
Bafl Araflt›rmac›

Prof. Dr. Oya Ercan 
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