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Ülkelerin gelecekte sağlıklı bir nüfusa sahip olmaları, o ülke gençlerin sağlıklı ve yeterli
beslenmeleri ile yakından alakalıdır. Gençlerin yeme alışkanlıklarının oluşmasında aile,
okul, arkadaş ve sosyal çevresi önemli rol oynar. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin
çoğunluğunun bir üniversiteye girdikten sonra beslenme tarzlarının tamamen veya kısmen
değiştirdiği gösterilmiştir. Bu bağlamda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde
öğrenim gören öğrencilerin yeme davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Toplam 251
öğrenciden gönüllük esasına göre “Üç Faktörlü Yeme Ölçeği TFEQ-R21” kullanılarak
veriler toplanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler t-testi ve tek yönlü varyans
analizi (Anova) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin beden
kitle endeksine göre ve kendilerini nasıl gördükleri (çok zayıf, zayıf, normal, şişman, çok
şişman) arasında bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
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The fact that countries have a healthy population in the future is closely related to the healthy
and adequate nutrition of the youth of that country. Family, school, friends and social
environment play an important role in the formation of the eating habits of young people.
According to the studies, the majority of students have been shown to change their diet
completely or partially after entering a university. In this context, it aimed to determine the
eating behaviours of the students attending the Kyrgyz-Turkish Manas University. Data
were collected using a "Three-Factor Eating Scale TFEQ-R21" voluntarily from 251
students. The data obtained from the questionnaire forms were analysed using the t-test and
one-way analysis of variance (Anova). As a result of the analysis, some significant
differences were found between students' body mass index and how they saw themselves
(very weak, weak, normal, fat, very fat).
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