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Özet 
Amaç: Ankara’da yeti tirme yurtlar nda kalan adolesanlar n beslenme ve fiziksel aktivite 
durumlar n vücut kompozisyonlar  ile ili kisinin saptanmas  amac yla planlanm  ve 
yürütülmü tür. Gereç ve Yöntem: Çal ma Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Etik Kurulundan 
al nan izinle gerçekle tirilmi tir. Ara rman n evrenini, yeti tirme yurtlar nda kalan 13-18 ya  
grubundaki 115 erkek, 83 k z olmak üzere toplam 198 adolesan olu turmaktad r.  Çal mada 
veriler üç a amada toplanm r; birinci a amada bireylerin beslenme durumlar  ve 
al kanl klar  saptamak için geli tirilen soru seti kullan lm r. kinci a amada, 
adolesanlar n besin tüketim ve fiziksel aktivite kay tlar  al nm r. Üçüncü a amada ise, 
adolesanlar n antropometrik ölçümleri yap lm r. Bulgular: Ara rmada,  erkeklerin 
%69.6’s n, k zlar n da %91.6’s n ö ün atlad , ö ün atlayan erkeklerin %34.8’inin, 

zlar n ise %61.4’ünün en çok sabah kahvalt  atlad klar  saptanm r. Çal maya kat lan 
erkek (%63.0) ve k zlar n (%65.0) yar dan fazlas n yemek seçti i, adolesanlar n 
%17.2’sinin hiç süt tüketmedi i %40.9’unun ise hiç k rm  et tüketmedi i belirlenmi tir. 
Adolesanlar n diyetle günlük ortalama enerji ve besin ö esi al mlar  Türkiye’ye Özgü 
Beslenme Rehberi do rultusunda de erlendirildi inde, erkeklerin A vitamini, folik asit, Vit 
B12, potasyum, kalsiyum, magnezyum, k zlar n ise enerji, A vitamini, Vitamin B1, folik asit, 
Vit  B12, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden yetersiz beslendikleri 
belirlenmi tir. Adolesanlar n genel olarak antropometrik ölçümlerinin normal s rlar içinde, 
ancak aktivite düzeylerinin önerilenin alt nda oldu u belirlenmi tir. Sonuç ve Öneriler: 
Adolesan erkeklerin %15.7’sinin  (n=18) sa kl  beslenme indeksi (SB ) puan   “kötü”, 
%80.9’unun (n=93) SB  puan  “orta” ve sadece %3.5’inin SB  puan  “iyi” olarak 
de erlendirilmi tir. Adolesanlar n, beslenme al kanl klar  düzeltmeye ve beslenme 
bilgilerinin güçlendirilmesine yönelik bir e itim çal mas n bu kurumlarda uygulanmas  
önerilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Adolesan beslenmesi, adolesan sa , antropometrik ölçümler; 
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Determining the relationship between body compositions 

and nutritional and physical activity conditions of 
adolescents living in orphanages  

 
 
 
 

Abstract  
Aim: The study was planned and implemented with the purpose of determining the 
relationship between the nutritional and physical activity conditions of adolescents living in 
orphanages in Ankara and their body compositions. Material and Methods: Research 
implemented  by  taking  permission  from  Ethic  Council  of  Gazi  University  Faculty  of  
Medicine. 198 adolescents (115 boys, 83 girls) within the age group 13-18 living in 
orphanages, constitute the population of the study. Data’s were collected in three stages; in 
the first stage, the question set developed to determine the nutritional status and habits. In the 
second stage, food consumption and physical activities of adolescents were recorded. In the 
third stage, anthropometric measurements were taken. Results: It was found that 69.6% boys 
and 91.6% of girls skipped meals, and among those skipping meals, 34.8% of boys and 61.4% 
of  girls  skipped  breakfast  most.  More  than  half  of  boys  (63.0%)  and  girls  (65.0%)  were  
pickers as regards what they eat, 17.2% of adolescents never consumed milk, and 40.9% 
never consumed red meat. When daily mean energy and nutrient intakes of adolescents were 
evaluated according to Nutrition Guide Unique for Turkey, boys ate diets insufficient in 
vitamin A, folic acid, Vitamin B12, potassium, calcium and magnesium, girls ate diets 
insufficient in energy, vitamin A, Vitamin B1,  folic  acid,  Vitamin  B12, potassium, calcium, 
magnesium and phosphorus. Anthropometric measurements of adolescents were within 
normal limits; however, their activity levels were below those recommended. Conclusion: 
HEI score for 15.7% of adolescent boys (n=18) were evaluated as “bad” for 80.9% (n=86) as 
“medium” and for 3.5% (n=6) as “good”. It is recommended that implementing a training 
program for correcting the diet habits and the knowledge in nutrition of adolescents living in 
orphanages. 
 
Keywords: Adolescent nutrition, adolescent health, anthropometric measurements; 
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Giri  
 

Adolesan dönemi fiziksel büyümenin h zland , cinsel geli me ve psikososyal 

olgunla man n gerçekle ti i, çocukluktan eri kin hayata geçi  dönemidir. Bu dönemde, 

gencin dikkati bedenindeki h zl  büyüme ve geli me üzerinde fazlaca yo unla maktad r. Hem 

kendisi hem çevresi taraf ndan be enilecek hatta k skan lacak bir beden yap na sahip olmak 

isteyen adolesan, ayn  zamanda ya tlar ndan farkl  olmamak arzusundad r. Erkekler uzun 

boylu, yak kl , atletik; k zlar ise güzel, çekici, uzun boylu düzgün bir vücuda sahip olmak 

isterler. Bu nedenle bilinçsiz diyet uygulamalar na kar  dikkatli olmak gerekmektedir. Bu 

ya larda yap lan açl k derecesinde diyetler, büyümenin durmas na, adet düzeninin 

de mesine, kan bas nc n dü mesine neden olabilir. Adolesan dönemde vücut bile iminin 

belirgin ekilde de mesi ileriki ya larda görülebilen manl k ve manl kla ili kili birçok 

kronik hastal n olu mas  etkilemektedir (Ça da  2002, Yabanc  2004). Adolesanlarda bu 

geli ime bili sel, duygusal ve hormonal de iklikler de e lik eder. Adolesan dönemi 

beslenme aç ndan çok hassas bir dönemdir. Adolesan n yeme al kanl klar n de iminden 

ve ya am tarz ndaki de imden dolay  da ergenin besin al  ve besin ihtiyac  de mektedir. 

Ayr ca, spor yapan, kronik hastal  olan, diyet yapan, alkol veya hap kullanan ergenlerin özel 

olarak beslenmeye ihtiyaçlar  vard r (Miller ve Maropis 1998, Spear 2002).  

Büyüme ata , artan sosyal hayat kat  ve ço unlukla adolesanlar n hareketlili i 

yeme al kanl klar  etkiler. Adolesanlar genellikle s kl kla h zl , haz r yiyecekler ve ev 

nda yerler. H zl  geli imin en üst düzeyinde adolesanlar genellikle s k s k ve bol yeme 

ihtiyac  duyarlar. Enerji yo unlu u yüksek besinler tüketebilirler ama h zl  geli im 

yava lad nda yeme s kl na ve miktar na daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Haz r g dalar n 

demir, kalsiyum, riboflavin, A ve C vitamini seviyeleri genelde dü üktür ve çok az folik asit 

içeri ine sahiptir, ço unun sa lad klar  enerjinin %50’sinden fazlas  ya lardan sa lan r (Spear 

2002). Bireyin geçmi teki yeme al kanl klar  ile adolesan döneminde edindi i yeme 

al kanl klar  adolesan n sa  etkilemekte ve onun kronik hastal k riskini artt rmaktad r. 

Bunlar n ba nda obezite ve kalp-damar rahats zl klar  gelmektedir (Nancy ve ark. 2005).  

Çocukluktan adolesan döneme geçi te i tahs zl k ile doymama gibi beslenme 

bozukluklar  ortaya ç kabilmektedir. tahs zl k nevrozu, iddetli kilo kayb  ile karakterize 

olan kilo alma korkusu, dü ük özgüven, adet bozuklu u gibi kayna  benzer olan fizyolojik 

ve psikolojik komplikasyonlarla tan mlanabilir. Benzer olarak a  yeme iste i olarak ortaya 
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kan çok yeme nevrozu (doymama), birey için tahrip edici sonuçlara neden olabilir. Her iki 

bozuklukla da t p, psikoloji ve beslenme uzmanlar ndan olu an bir grup taraf ndan çok 

disiplinli bir yöntemle mücadele edilebilir (Seidenfeld ve ark. 2004).  

Adolesanlar n beslenme durumlar , al kanl klar  ve bunlar n sa k üzerindeki 

etkilerini ara ran çal malar oldukça fazlad r. Ancak, özellikle aile gibi rehber bir olgudan 

yoksun hayata tek ba lar na haz rlanmaya çal an, yeti tirme yurtlar nda ya amak zorunda 

kalan adolesanlar ile ilgili çal malar konunun artan önemine oranla daha az say dad r. Bu 

aç dan bak ld nda yeti tirme yurtlar nda kalan adolesanlarda bir tak m beslenme sorunlar  

ve bununla ilgili olarak sa k sorunlar n olu tu u ya da ilerde olu ma riski ta  

dü ünülmektedir. Yeti tirme Yurtlar , korunmaya muhtaç çocuklar  korumak, bakmak ve bir 

 veya meslek sahibi edilmeleri, topluma yararl  ki iler olarak yeti tirilmelerini sa lamakla 

yükümlü olan yat  sosyal hizmet kurulu lar r. 2828 say  Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanunu ile, korunmaya muhtaç çocu un bak , yeti tirilmesi ve topluma 

kazand lmas  görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü’ne 

verilmi tir.  

 
 
Materyal ve Yöntem 
 

Bu ara rman n amac ; yeti tirme yurtlar nda kalan 13-18 ya  grubundaki 

adolesanlar n beslenme ve fiziksel aktivite durumlar  saptamak ve bununla ilgili olarak 

herhangi bir sa k probleminin var olup olmad  belirlemek ve bunlara yönelik çözüm 

önerileri geli tirmektir. Çal ma öncesinde Ba bakanl k Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlü ünden ve yeti tirme yurtlar  müdürlüklerinden gerekli resmi izinler 

al nm r. Yurt müdürlükleri çal ma konusunda bilgilendirilmi tir. Gazi Üniversitesi T p 

Fakültesi Etik kuruluna ba vuru yap larak, gerekli onay al nm r. Ara rma Gazi 

Üniversitesi Bilimsel Ara rma Projeleri Dairesi Ba kanl nca desteklenmi tir.  

Ara rman n evrenini, Ba bakanl k Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlü üne ba  Ankara’da bulunan yeti tirme yurtlar nda konaklayan adolesanlar 

olu turmu tur. Evrenin tamam n ara rmaya al nmas  istenmi se de (n=225), 

adolesanlardan çal maya kat lmak istemeyenler, zihinsel engeli bulunanlar ve çal ma 

esnas nda herhangi bir sebeple yurttan uzakla lanlar ve ba ka yurtlara gönderilenler, 
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ara rma kapsam  d nda b rak lm lard r. Buna göre çal ma 13-18 ya  grubunda yer alan 

198 adolesan üzerinde yürütülmü tür.  

Ara rmada veriler üç a amada toplanm r; birinci a amada yeti tirme yurtlar nda 

kalan bireylerin beslenme durumlar  ve al kanl klar  saptamak için ara rmac  taraf ndan 

geli tirilen anket formu kullan lm r. kinci a amada, adolesanlar n beslenme durumlar  

de erlendirmek üzere baz  besinleri tüketim s kl klar , 24 saatlik hat rlatma yöntemiyle besin 

tüketimi ve fiziksel aktivite kay tlar  yap lm r. Üçüncü a amada ise, adolesanlar n 

antropometrik ölçümleri yap lm r. Bu formlar n olu turulmas nda uzman görü lerinden ve 

daha önce yap lm  ara rmalardan faydalan lm r (Whati ve ark. 2005, Kersting ve ark. 

2005, Rocket ve ark. 2007)  

Anket formu, adolesanlar n demografik özelliklerini, mevcut sa k durumlar  ve 

beslenme al kanl klar  saptamaya yönelik toplam 29 adet sorudan olu mu tur. 

Adolesanlar n boy uzunlu u, vücut a rl , bel çevresi, kalça çevresi, üst orta kol çevresi, 

deri k vr m kal nl  ölçümleri, vücut ya  yüzdesi, vücut ya  oran , ya z vücut kütlesi 

yüzdesi, toplam vücut suyu ölçümleri yap lm  ve haz rlanan “Antropometrik Ölçüm Kay t 

Formu”nun ilgili bölümlerine kaydedilmi tir. Fiziksel aktiviteleri, fiziksel aktivite kat say lar  

dikkate al narak grupland lm  (Uyku, yatarak dinlenme; oturarak yap lan aktiviteler; ayakta 

yap lan aktiviteler; h zl  yürüme; bisiklet binme vb. aktiviteler; dans vb. aktiviteler; futbol, 

basketbol vb. aktiviteler) ve harcanan sürelerin toplam 24 saat (1440 dk) olmas na dikkat 

edilmi tir.  

Anket formundan elde edilen veriler SPSS v11.5 (Statistical Program for Social 

Sciences version 11.5 for Windows) paket program  kullan larak de erlendirilmi tir. 

Adolesanlar n demografik özellikleri, sa k durumlar  ile ilgili bilgileri, baz  besinleri 

tüketim s kl klar , günlük enerji ve besin ö esi al mlar  yeterlilik düzeyleri ve Sa kl  

Beslenme ndeksi (SB ) puan  frekans yüzde da mlar  ile belirlenmi tir. Antropometrik 

ölçümlerin referans de erlerle kar la lmas  sonucunda elde edilen veriler ya a ve cinsiyete 

göre 5. persentilin alt , 5-15. persentil, 16-85. persentil, 86-95. persentil ve 95. persentil üzeri 

olarak s fland lm r (Pekcan ve ark. 2000).  

Adolesanlar n cinsiyete göre besin tüketim kay tlar ndan hesaplanan enerji ve besin 

elerinin, SB ’ye göre antropometrik ölçümlerinin, enerji ve besin ö esi al mlar n yeterlik 

düzeyine antropometrik bulgular n, günlük fiziksel aktivite türleri ve enerji harcamalar n 

ortalamalar  kar la lm r. Verilerin parametrik test varsay mlar  kar lama durumlar na 



790 
Gümü , H., Bulduk, S., Akdevelio lu, Y. (2011). Yeti tirme yurtlar nda kalan adolesanlar n beslenme ve fiziksel 

aktivite durumlar n vücut kompozisyonlar  ile ili kisinin saptanmas . Uluslararas nsan Bilimleri 
Dergisi [Ba lant da]. 8:1. Eri im: http://www.InsanBilimleri.com 

 
 
ili kin çözümlemeler Levene’s testi ile belirlenmi tir. Homojenli in sa land  (p>0.05) 

durumda ikili kar la rmalarda ba ms z gruplar t-testi ve ikiden fazla grup 

kar la rmalar nda ANOVA kullan lm r. Parametrik test varsay mlar n kar lanmad  

durumlarda da ikili kar la rmalarda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla kar la rmalarda 

Kruskal Wallis H testi kullan lm r. Adolesanlar n enerji ve besin ö esi al mlar  ile 

antropometrik ölçümleri, antropometrik ölçümleri ve fiziksel aktivite için harcanan enerji, 

aras ndaki ili ki korelasyon testi uygulanarak belirlenmi tir. P de eri <0.01 ve <0.05 

düzeylerinde önemli kabul edilmi tir (Büyüköztürk, 2002).  

Yirmi dört saatlik hat rlatma yöntemi ile elde edilen besin tüketim kay tlar , 

adolesanlar n tükettikleri yemeklerin içerikleri ve miktarlar  standart yemek tarifeleri 

kullan larak ayr ld ktan sonra birey ba na dü en ortalama günlük besin ö esi miktarlar  

BeBis v3.4 (Beslenme Bilgi Sistemi version 3.4 for Windows) program nda de erlendirilerek 

günlük enerji ve besin ö eleri (karbonhidrat, protein, ya , posa, A vitamini, karoten, E 

vitamini, B1vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, folik asit, B12 vitamini, C vitamini, sodyum, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, çinko, çoklu doymam  ya  asidi, kolesterol) 

tüketim miktarlar  belirlenmi tir. Günlük tüketilen ortalama besin ö eleri miktarlar  cinsiyete 

göre de erlendirilerek Amerika Birle ik Devletleri Sa k Bakanl  G da ve Beslenme 

Enstitüsünün günlük al nmas  önerilen besin ö esi miktarlar  (RDA-RDI) ile kar la lm r 

(Noss ve Rady, 2002, Anon 2005). De erlendirmede kesi im noktalar  olarak önerilen günlük 

al m düzeyleri [(2/3=%67)±%33] hesaplanm r. Enerji ve di er besin ö elerini önerilen 

düzeyin %67-133’ü oran nda tüketenlerin al mlar  yeterli, önerilen düzeyin <%67’sini 

tüketenlerin yetersiz, >%133’ünü tüketenlerin fazla tüketti i kabul edilmi tir (Baysal ve ark. 

1999).  

Adolesanlar n besin tüketim kayd  analizleri sonucunda elde edilen diyetin tah llar, 

meyveler, sebzeler, süt ve et tüketimleri ile diyetin toplam ya , doymu  ya , kolesterol, 

sodyum ve besin çe itlili i kriterleri kullan larak Sa kl  Beslenme ndeksi (SB ) 

hesaplanm r. Sa kl  Beslenme ndeksi diyet kalitesinin belirlenmesinde kullan lan  

Healthy Eating Index (HEI) Türkçe’ye çevrilerek olu turulmu tur. SB ’nin 

hesaplanmas nda besin gruplar  ve besin ö eleri her biri 0-10 puan aras nda 

puanland lm r. Toplam 100 puan üzerinden de erlendirilen SB ’de 0-50 puan aras  

“kötü”, 51-80 puan aras  (orta ya da iyile tirme ihtiyac  olan), >80 puan ise “iyi” olarak 
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nitelendirilmi tir (Weinstein ve ark. 2004). SB ’nin hesaplanmas nda göz önünde 

bulundurulan ilkeler çizelge 1’de gösterilmi tir. 

Çizelge 1. Her SB a bile enib için Minumum ve Maksimum Puanlarc 

Bile en Minumum Puan (0) Maksimum Puan (10) 

Tah llar 0 porsiyon 6-11 porsiyon 

Sebze 0 porsiyon 3-5 porsiyon 

Meyve 0 porsiyon 2-4 porsiyon 

Süt 0 porsiyon 3-4 porsiyon 

Et, yumurta, kurubaklagil 0 porsiyon 2-3 porsiyon 

Toplam ya   45% kcal 30% kcal 
Doymu  ya   15% kcal < 10% kcal 
Kolesterol  450 mg  300 mg 
Sodyum  4800 mg  2400 mg 
Besin çe itlili i  3 çe it/gün  8 çe it/gün 

aSB = Sa kl  Beslenme ndeksi. 
bTüketilmesi Önerilen Minumum ve Maksimum porsiyon miktarlar  

CBowman et al., 1998. 
 

Adolesanlar n Bazal Metabolizma H  (BMH), Harris-Benedict denklemi kullan larak 

hesaplanm r (Pekcan ve ark. 2000).  

Erkekler için, 66.743+13.752 x A rl k (kg)+5.003*Boy (cm)-6.755 x Ya  (y l)  

zlar için, 66.096+9.563 x A rl k (kg)+4.676 x Boy (cm)-4.676 x Ya  (y l)  

Fiziksel aktivite için harcanan toplam enerji, BMH’ n fiziksel aktivite faktörü ile 

çarp lmas yla bulunmu tur. Fiziksel aktivite faktörü, fiziksel aktivite için harcanan sürenin 

(saat) fiziksel aktivite katsay  ile çarp lmas yla bulunmu tur. Fiziksel aktivite düzeyi (PAL), 

toplam enerji harcamas n BMH’na oranlanarak bulunmu tur. PAL, 1.2-1.4 aras nda olanlar 

çok hafif aktivite düzeyi, 1.5-1.6 aras nda olanlar hafif aktivite düzeyinde ve 1.7-2.0 aras nda 

olanlar orta aktivite düzeyinde de erlendirilmi tir (James ve Schofield 1990, Pekcan ve ark. 

2000). 

 

Bulgular 

Ara rmaya kat lan adolesanlar 13-18 ya  aral ndad r. Erkeklerin %64.3’ü ilkö retime, 

%33.1’i liseye, %2.6’s  da üniversiteye devam etmektedir. K zlar n %53’ü liseye, %45.8’i 

ilkö retime ve %1.2’si de üniversiteye devam etmektedir. Erkeklerin %30.4’ü Fatma Üçer 

Yeti tirme Yurdu’nda, k zlar n %74.7’si Atatürk Çocuk Yuvas  K z Yeti tirme Yurdu’nda 

konaklamaktad r (Tablo1) 
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Tablo 1. Ara rmaya kat lan adolesanlar n cinsiyete göre demografik özelliklerinin 
da   

       Erkek 
       (n=115) 

       K z 
         (n=83) 

          Toplam 
           (n=198) 

 Say  % Say  % Say  % 
Ya  (y l)       

13 24 20.9 7 8.4 31 15.7 
14 30 26.0 9 10.8 39 19.7 
15 29 25.2 30 36.2 59 29.8 
16 11 9.6 14 16.9 25 12.6 
17 10 8.7 14 16.9 24 12.1 
18 11 9.6 9 10.8 20 10.1 
renim durumu       
lkö retim 74 64.3 38 45.8 112 56.6 

Lise 38 33.1 44 53.0 82 41.4 
Üniversite 3 2.6 1 1.2 4 2.0 

Yeti tirme yurdu       
50. y l YY 34 29.6 - - 34 17.2 
Atatürk çocuk yuvas  k z YY - - 62 74.7 62 31.3 
Dikmen YY 26 22.6 - - 26 13.1 
Seyranba lar  YY 20 17.4 21 25.3 41 20.7 
Fatma Üçer YY 35 30.4 - - 35 17.7 

 
Erkek adolesanlar n %62.6’s n günde dört ö ün veya daha fazla, k zlar n %44.6’s n 

üç ö ün tükettikleri belirlenmi tir. Erkeklerin %69.6’s  ö ün atlad klar  ifade ederken, 

zlar n %91.6’s  ö ün atlad klar  belirtmi lerdir. Ara rmaya kat lan erkeklerin büyük bir 

sm  (%60.0) zamans zl k, k zlar n büyük bir k sm  (%68.4) ise isteksizlik nedeniyle ö ün 

atlad klar  ifade etmi lerdir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Adolesanlar n cinsiyete göre ö ünleri ile ilgili bilgilerin da * 

         Erkek 
        (n=115) 

               K z 
                (n=83) 

              Toplam 
              (n=198) 

 Say  % Say  % Say  % 
ün say        
ki 6 5.2 26 31.3 32 16.2 

Üç 37 32.2 37 44.6 74 37.4 
Dört  ve üzeri 72 62.6 20 24.1 92 46.4 
ün atlama durumu       
Atlayan 80 69.6 76 91.6 156 79.6 
Atlamayan 35 30.4 7 8.4 42 20.4 

Atlanan ö ünler*       
Sabah 40 50.0 51 67.1 91 58.3 

le 38 47.5 27 35.5 65 41.7 
Ak am 12 15.0 31 40.8 43 27.6 
ün atlama sebepleri*       
Zamans zl k 48 60.0 28 36.8 76 48.7 
steksizlik 36 45.0 52 68.4 88 56.4 
tahs zl k 17 21.2 24 31.6 41 26.3 

Al kanl k 9 11.2 25 32.9 34 21.8 
Ekonomik problemler 8 10.0 10 13.2 18 11.5 
Tembellik 5 6.3 6 7.9 11 7.0 
Kilo alma korkusu - - 10 13.2 10 6.4 

* Birden fazla seçenek i aretlendi inden ö ün atlayanlar üzerinden sütun  % al nm r. 
 
 

Tablo 3’te görüldü ü gibi adolesanlar n hergün süt içenlerinin oran  %24.7, yo urt 

tüketenlerin oran nda %16.2 oldu u bulunmu tur. Hiç süt tüketmeyenlerin oran  bu 

çal mada ise %17.2 bulunmu tur.  

Adolesanlar n et, yumurta, kurubaklagil tüketim s kl klar  incelendi inde,  %33.3’ünün 

haftada 1-3 defa sucuk, salam, sosis tüketti i, %39.9’unun tavuk etini, %32.3’ünün 

yumurtay , %32.8’inin de nohut/kuru fasulyeyi haftada 1-3 defa tükettikleri belirlenmi tir. 

Adolesanlar n %40.9’unun k rm  et, %71.7’sinin ci er, %28,8 ise bal  hiç 

tüketmedi i, hergün et, yumurta ve kurubaklagiller grubundan ürünleri tüketenlerin oran n 

%11.6-%14.6 aras nda oldu u belirlenmi tir. Adolesanlar n %31.3’ünün ye il yaprakl  

sebzeleri, %52.5’inin ise bamya, bakla, p rasa gibi sebzeleri hiç tüketmedikleri, %26.8’inin 

haftada 3-5 kez taze domates, %30.8’inin portakal-mandalina tükettikleri belirlenmi tir. 

Adolesanlar n her gün meyve ve sebze tüketenlerin say n % 4.5-23.7 aras nda 

oldu u ve istenilen seviyede olmad  dü ünülmektedir. Adolesanlar n tah l grubu ürünlerinin 

tüketim s kl klar  incelendi inde, beyaz ekme i adolesanlar n %52.5’inin her gün, pirinci 
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%33.3’ünün haftada 3-5 defa, makarnay  %26.8’inin haftada 1-3 defa tüketti i, %78.3’ünün 

kepekli ekmek,  %32.3’ünün pide-pizza, %33.8’inin bulgur, %44.4’ünün m r ve 

%15.2’sinin yufka ve türevlerini hiç tüketmedi i saptanm r. Adolesanlar n %34.8’sinin 

kolal  içecekleri, %35.9’unun haz r meyve sular , %73.7’sinin bitki çaylar  her gün 

içtikleri belirlenmi tir. 
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Tablo 3. Adolesanlar n baz  besinleri tüketim s kl klar n da  (n=198)* 
 
 Tüketim S kl  
 Her ö ün 

 
Her gün 

 
Haftada 3-5 

 
Haftada 1-3 

 
15 günde bir 

 
Ayda bir 

 Hiç 
Besinler Say  % Say  % Say  % Say  % Say  % Say  % Say  % 
Süt ve ürünleri               
Süt - - 49 24.7 42 21.2 55 27.8 8 4.0 10 5.1 34 17.2 
Ayran - - 15 7.6 52 26.3 75 37.9 14 7.1 17 8.6 25 12.6 
Dondurma - - 37 18.7 20 10.1 18 9.1 11 5.6 38 19.2 74 37.4 
Yo urt - - 32 16.2 53 26.8 56 28.3 14 7.1 14 7.1 29 14.6 
Beyaz peynir - - 101 51.0 39 19.7 29 14.6 7 3.5 3 1.5 19 9.6 
Ka ar peyniri - - 33 16.7 42 21.2 52 26.3 12 6.1 6 3.0 53 26.8 
Et. yumurta. kurubaklagiller 

rm  et - - 23 11.6 28 14.1 41 20.7 14 7.1 11 5.6 81 40.9 
Sucuk. salam. 
sosis 

- - 28 14.1 40 20.2 66 33.3 10 5.1 20 10.1 34 17.2 

Ci er - - 13 6.6 4 2.0 8 4.0 12 6.1 19 9.6 142 71.7 
Tavuk - - 20 10.1 35 17.7 79 39.9 20 10.1 21 10.6 23 11.6 
Bal k - - 14 7.1 15 7.6 32 16.2 18 9.1 62 31.3 57 28.8 
Yumurta - - 27 13.6 55 27.8 64 32.3 8 4.0 13 6.6 31 15.7 
Nohut, kuru 
fasulye - - 29 14.6 48 24.2 65 32.8 16 8.1 9 4.5 31 15.7 

Sebze ve meyveler 
Y.Y. sebzeler - - 36 18.2 35 17.7 35 17.7 10 5.1 20 10.1 62 31.3 
Bamya.p rasa - - 20 10.1 12 6.1 31 15.7 11 5.6 20 10.1 104 52.5 
Patates - - 28 14.1 49 24.7 65 32.8 22 11.1 9 4.5 25 12.6 
Domates 19 9.6 47 23.7 53 26.8 42 21.2 9 4.5 7 3.5 21 10.6 
Turunçgil 17 8.6 33 16.7 39 19.7 61 30.8 11 5.6 15 7.6 22 11.1 
Elma 16 8.1 25 12.6 35 17.7 56 28.3 11 5.6 26 13.1 29 14.6 
Kuru meyve 13 6.6 9 4.5 8 4.0 20 10.1 11 5.6 22 11.1 115 58.1 
Tah llar 
Beyaz ekmek 104 52.5 49 24.7 9 4.5 10 5.1 2 1.0 2 1.0 22 11.1 
Kepekli ekmek 17 8.6 6 3.0 3 1.5 7 3.5 2 1.0 8 4.0 155 78.3 
Pide. pizza vb - - 19 9.6 17 8.6 25 12.6 17 8.6 56 28.3 64 32.3 
Pirinç - - 43 21.7 66 33.3 43 21.7 10 5.1 9 4.5 27 13.6 
Bulgur - - 31 15.7 33 16.7 44 22.2 12 6.1 11 5.6 67 33.8 

r - - 26 13.1 11 5.6 33 16.7 8 4.0 32 16.2 88 44.4 
Makarna - - 36 18.2 39 19.7 53 26.8 18 9.1 13 6.6 39 19.7 
Yufka - - 24 12.1 18 9.1 30 15.2 9 4.5 16 8.1 101 51.0 
çecekler 

Kolal  içecekler - - 69 34.8 46 23.2 44 22.2 8 4.0 5 2.5 26 13.1 
Haz r meyve 
suyu - - 71 35.9 36 18.2 40 20.2 10 5.1 7 3.5 34 17.2 

Kahve - - 35 17.7 13 6.6 26 13.1 8 4.0 15 7.6 101 51.0 
Çay - - 146 73.7 16 8.1 15 7.6 3 1.5 5 2.5 13 6.6 
Bitki çaylar  - - 22 11.1 8 4.0 18 9.1 7 3.5 11 5.6 132 66.7 
Di er 
Margarin - - 42 21.2 8 4.0 19 9.6 8 4.0 6 3.0 115 58.1 
Tereya  - - 47 23.7 27 13.6 30 15.2 11 5.6 8 4.0 75 37.9 
Zeytin - - 107 54.0 31 15.7 23 11.6 1 .5 4 2.0 32 16.2 
Mayonez - - 28 14.1 8 4.0 21 10.6 13 6.6 11 5.6 117 59.1 

eker - - 119 60.1 15 7.6 18 9.1 5 2.5 5 2.5 36 18.2 
Bal - - 54 27.3 37 18.7 34 17.2 7 3.5 12 6.1 54 27.3 
Reçel - - 57 28.8 34 17.2 43 21.7 6 3.0 9 4.5 49 24.7 
Pekmez - - 36 18.2 24 12.1 27 13.6 15 7.6 16 8.1 80 40.4 

erbetli tatl  - - 19 9.6 15 7.6 40 20.2 34 17.2 39 19.7 51 25.8 
Sütlü tatl  - - 24 12.1 20 10.1 54 27.3 28 14.1 22 11.1 50 25.3 
Börek - - 41 20.7 28 14.1 58 29.3 13 6.6 14 7.1 44 22.2 
Simit - - 51 25.8 28 14.1 46 23.2 14 7.1 14 7.1 45 22.7 
Kumpir - - 15 7.6 9 4.5 14 7.1 12 6.1 17 8.6 131 66.2 
Patates 

zartmas  
- - 35 17.7 40 20.2 59 29.8 24 12.1 17 8.6 23 11.6 

Enerji içece i - - 24 12.1 5 2.5 16 8.1 5 2.5 19 9.6 129 65.2 
*n say  üzerinden sat r %’si al nm r. 
yy.sebzeler: ye il yaprakl  sebzeler 
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Tablo 4. Adolesanlar n Sa kl  Beslenme ndeksine (SB ) göre da mlar * 

Cinsiyet  
SB  

Khi-kare Kötü Orta yi 
Say  % Say  % Say  % 

Erkek 18 15.7 93 80.9 4 3.5 2= 0.442 
p= 0.802 z 11 13.3 70 84.3 2 2.4 

Toplam 29 14.6 163 82.3 6 3.0   
*sat r %’si al nm r. 

 

Adolesanlar n besin tüketim kayd  analizleri sonucunda elde edilen diyetin tah llar, 

meyveler, sebzeler, süt ve et tüketimleri ile diyetin toplam ya , doymu  ya , kolesterol, 

sodyum ve besin çe itlili i kriterleri kullan larak Sa kl  Beslenme ndeksi (SB ) 

hesaplanm r (Tablo 4). Buna göre adolesan erkeklerin %15.7’sinin  (n=18) SB  puan   

“kötü”, %80.9’unun (n=93) SB  puan  “orta” ve sadece %3.5’inin SB  puan  “iyi” olarak 

de erlendirilmi tir. Adolesan k zlar n ise %13.3’ünün  (n=11) SB  puan   “kötü”, %84.3’ünün 

(n=11) SB  puan  “orta” olarak ve sadece %3.0’ n SB  puan  “iyi”  olarak hesaplanm r.  

Tablo 5 incelendi inde, diyetle al nan enerji miktar  erkeklerde 1837.1± 461.09 

kkal/gün, k zlarda ise 1154.5±361.48 kkal/gün olarak hesaplanm r. (p<0.001). Diyetle 

protein al  ortalama olarak erkeklerde 51.7±14.62 g/gün, k zlarda 37.1±12.50 g/gün; 

enerjinin proteinden sa lanan oran  ortalama olarak erkeklerde %11.7±2.93, k zlarda 

%13.8±4.28 bulunmu tur. Diyetle ya  al  ortalama olarak erkeklerde 93.6±36.56 g/gün, 

zlarda 55.9±20.30 g/gün; diyetin ya dan gelen oran  erkeklerde %44.8±10.35 k zlarda 

%42.9±7.80’i olarak hesaplanm r. Doymu  ya  al  erkeklerde 21.2±13.89 g/gün, k zlarda 

23.5±14.61 g/gün olarak, çoklu doymam  ya  asitleri al  erkeklerde 33.8±17.01 g/gün, 

zlarda 22.0±10.79 g/gün ve kolesterol al  erkeklerde 153.3±109.88 mg/gün, k zlarda 

83.0±55.43 mg/gün olarak hesaplanm r.  

Diyetle karbonhidrat al  erkeklerde 193.6±61.72 g/gün, k zlarda 123.6±46.22 g/gün; 

enerjinin karbonhidratlardan gelen oran  erkeklerde %43.5±9.33 k zlarda %43.3±6.77 

bulunmu tur. Demir al  erkeklerde 8.9±2.49 mg/gün, k zlarda 6.7±2.15 mg/gün olarak, 

kalsiyum al  ise erkeklerde 512.4±235.36 mg/gün, k zlarda 395.6±213.08 mg/gün 

bulunmu tur (Tablo 5).  
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Tablo 5. Ara rmaya kat lan adolesanlar n cinsiyete göre günlük besin tüketim kay tlar ndan hesaplanan enerji ve besin ö esi al mlar n ortalama 
miktarlar  (gün) 
 

 Erkek                 
(n=115) 

z 
(n=83) 

Toplam 
(n=198)     Levene’s test t-test 

 
     MannWhitney U  

Enerji ve besin ö eleri X±Ss X±Ss X±Ss F p t p MWU p 

Enerji (kkal) 1837.1±461.09 1154.5±361.48 1551.0±539.88 1.647 0.201 11.224 0.000 - - 
Protein (g) 51.7±14.62 37.1±12.50 45.5±15.51 3.109 0.079 7.343 0.000 - - 
Protein (%) 11.7±2.93 13.8±4.28 12.5±3.70 14.231 0.000 -4.073 0.000 3458.5 0.001 
Ya  (g) 93.6±36.56 55.9±20.30 77.8±35.96 20.287 0.000 8.500 0.000 1693.0 0.000 
Ya  (%) 44.8±10.35 42.9±7.80 44.0±9.39 6.395 0.012 1.372 0.172 4305.5 0.238 
Doymu  ya  (g) 21.2±13.89 23.5±14.61 22.1±14.20 0.069 0.793 -1.137 0.257 - - 
ÇDYA (g) * 33.8±17.01 22.0±10.79 28.8±15.80 13.562 0.000 5.551 0.000 2788.5 0.000 
Kolesterol (mg) 153.3±109.88 83.0±55.43 123.8±97.33 31.900 0.000 5.353 0.000 2779.0 0.000 
CHO (g) 193.6±61.72 123.6±46.22 164.3±65.54 5.719 0.018 8.727 0.000 1689.0 0.000 
CHO (%) 43.5±9.33 43.3±6.77 43.4±8.33 10.337 0.002 0.184 0.854 4727.5 0.910 
Posa (g) 20.2±6.94 16.1±6.70 18.5±7.13 0.023 0.881 4.237 0.000 - - 
Vitamin A (µg) 1737.3±1293.08 1496.4±1207.04 1636.3±1260.25 0.438 0.509 1.329 0.185 - - 
Karoten (mg) 2.3±1.31 2.1±1.24 2.2±1.28 0.496 0.482 0.954 0.341 - - 
Vitamin E (mg) 30.4±16.82 19.4±10.97 25.8±15.60 11.997 0.001 5.205 0.000 2965.0 0.000 
Vitamin B1 (mg) 0.7±0.19 0.5±0.19 0.6±0.21 0.045 0.831 6.561 0.000 - - 
Vitamin B2 (mg) 0.9±0.29 0.6±0.27 0.8±0.31 0.670 0.414 6.720 0.000 - - 
Vitamin B6 (mg) 1.2±0.36 0.9±0.45 1.1±0.42 11.624 0.001 4.349 0.000 3120.0 0.000 
Vitamin B12 (mg) 1.8±1.40 1.6±1.08 1.7±1.30 8.093 0.005 0.884 0.378 4567.0 0.605 
Folik Asit (µg) 87.7±26.60 67.7±25.00 79.3±27.69 0.017 0.896 5.335 0.000 - - 
Vitamin C (mg) 97.6±57.28 73.4±50.64 87.4±55.77 1.462 0.228 3.078 0.002 - - 
Potasyum (mg) 2054.4±587.47 1483.3±656.44 1815.0±677.41 2.368 0.125 6.424 0.000 - - 
Kalsiyum (mg) 512.4±235.36 395.6±213.08 463.4±233.01 0.832 0.363 3.585 0.000 - - 
Magnezyum (mg) 213.4±70.77 157.4±50.00 189.9±68.60 22.488 0.000 6.180 0.000 2604.5 0.000 
Fosfor (mg) 856.3±250.25 599.4±202.21 748.6±263.47 3.851 0.051 7.711 0.000 - - 
Demir (mg) 8.9±2.49 6.7±2.15 8.0±2.59 0.328 0.568 6.496 0.000 - - 
Çinko (mg) 7.5±2.51 5.4±1.89 6.6±2.48 7.657 0.006 6.271 0.000 2531.0 0.000 

*Çoklu Doymam  Ya  Asitleri   X±Ss= ortalama±standart sapma 
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Diyetle al nan di er besin ö esi miktarlar  incelendi inde, posa al  erkeklerde 

20.2±6.94 g/gün, k zlarda 16.1±6.70 g/gün; A vitamini al  erkeklerde 1737.3±1293.08 

mg/gün, k zlarda 1496.4±1207.4 mg/gün; karoten al  erkeklerde 2.3±1.31mg/gün, k zlarda 

2.1±1.24 mg/gün; E vitamini al  erkeklerde 30.4±16.82 mg/gün, k zlarda 19.4±10.97; B1 

vitamini al  erkeklerde 0.7±0.19 mg/gün, k zlarda 0.5±0.19 mg/gün; B2 vitamini al  

erkeklerde 0.9±0.29 mg/gün, k zlarda 0.6±0.27 mg/gün; B6 vitamini al  erkeklerde 

1.2±0.36 mg/gün, k zlarda 0.9±0.45 mg/gün bulunmu tur. Cinsiyete göre diyetle al nan enerji, 

protein, posa, B1 vitamini, B2 vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, ya , 

karbonhidrat, E vitamini, B6 vitamini, magnezyum, çinko, ÇDYA ve kolesterol miktarlar  

p<0.01 düzeyinde, protein, C vitamini ve sodyum al m miktar  ise p<0.05 düzeyinde önemli 

farkl k göstermi tir (Tablo 5). 

 
Tablo  6.  Günlük  diyetle  al nan  enerji  ve  besin  ö esi  miktarlar  ile  vücut  bile imi  ve  
antropometrik ölçümleri aras ndaki korelasyon (n=198) 
 
 Enerji (kkal) Protein (%) Ya  (%) Posa (g) 

 r p r p r p r p 

Vücut bile imi 

Vücut ya  miktar  (%) -0.328 0.000*** 0.227 0.001** -0.133 0.062 -0.012 0.866 

Vücut ya  dokusu miktar  (kg) -0.219 0.002** 0.194 0.006** -0.131 0.066 0.052 0.469 

Vücut ya z doku miktar  (kg) 0.252 0.000*** -0.096 0.179 0.057 0.423 0.159 0.025* 

Antropometrik Ölçümler         

Boy uzunlu u (cm) 0.239 0.001** -0.116 0.104 0.113 0.111 0.073 0.309 

Vücut a rl  (kg) 0.040 0.580 0.058 0.420 -0.025 0.724 0.140 0.049* 

Bel çevresi (cm) -0.144 0.043* 0.106 0.136 -0.073 0.308 0.058 0.415 

Bel/Kalça  -0.117 0.102 0.193 0.007** -0.079 0.270 -0.007 0.917 

Triceps DKK (cm) -0.345 0.000*** 0.248 0.000*** -0.170 0.017* -0.062 0.389 

Biceps DKK (cm) -0.203 0.004** 0.163 0.022* -0.084 0.241 -0.004 0.958 

Suprailiac DKK (cm) -0.256 0.000*** 0.163 0.022* -0.139 0.050* 0.008 0.914 

Subscapular DKK (cm) -0.307 0.000*** 0.244 0.001** -0.114 0.110 0.008 0.915 

* p<0.05  **  p<0.01  *** p<0.001 
 

Tablo 6 incelendi inde, diyetin sadece enerji, enerjinin proteinden ve ya dan gelen 

yüzdeleri ile posa miktar  ile vücut bile imi ve antropometrik ölçümler aras nda korelasyon 

bulunmu tur. Adolesanlar n diyetle ald klar  enerji miktar  ile vücut ya  yüzdesi (%) (r=-

0.328, p<0.01), ya  dokusu miktar  (r=-0.219, p<0.01), triceps DKK (r=-0.345, p<0.01), 

biceps DKK (r= -0.203, p<0.01), suprailiac DKK (r=-0.256, p<0.01), subscapular DKK (r=-
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0.307, p<0.01) aras nda yüksek düzeyde negatif yönde önemli bir ili ki oldu u görülmektedir. 

Yani diyetin enerji içeri i yükseldikçe, vücut ya  yüzdesi (%), vücut ya  dokusu miktar , 

triceps DKK, biceps DKK, suprailiac DKK, subscapular DKK’n n azald  saptanm r. Bu 

durumun diyetle enerji al mlar  zaten dü ük olan (1551.0±539.88 kkal/gün) adolesanlar n, orta 

düzeydeki fiziksel aktivite düzeyi (PAL de eri erkeklerde 2.1±0.15, k zlarda 2.2±0.14) ile 

ald klar  bu enerjiyi harcad klar  dü ünülmektedir. Diyet enerjisi ile boy uzunlu u (r=0.39, 

p<0.01) ve vücut ya z doku miktar  (r=0.252, p<0.01) aras nda ise yüksek düzeyde, pozitif 

yönde önemli bir ili ki oldu u görülmü tür. Diyette enerjinin proteinden gelen yüzdesi ile 

vücut ya  dokusu yüzdesi (r=0.227, p<0.01), vücut ya  dokusu miktar  (r=0.194, p<0.01), 

bel/kalça (r=0.193, p<0.01), triceps DKK (r=0.248, p<0.01) ve subscapular DKK (r=0.244, 

p<0.01) aras nda yüksek düzeyde pozitif yönde çok önemli, biceps DKK (r=0.163, p<0.05) ve 

17 suprailiac DDK (r=0.163, p<0.05) ile de aras nda önemli bir ili ki oldu u görülmü tür. 

Diyet enerjisinin ya dan gelen yüzdesi ile triceps DKK (r=-0.170, p<0.05) aras nda negatif 

yönde önemli bir ili ki oldu u görülmü tür. Diyetin posa miktar  ile vücut ya z doku 

miktar  (r= 0.159, p<0.05) ve vücut a rl  (r=0.140, p<0.05) aras nda ise önemli bir ili ki 

oldu u görülmü tür 

Tablo 7. Adolesanlar n Sa kl  Beslenme ndeksine (SB ) göre antropometrik 
ölçümlerinin ortalamas  
 SB  

Kruskal Wallis  
Kötü 

(n=29) 
Orta 

(n=163) 
yi 

(n=6) 
Antropometrik Ölçümler X±Ss X±Ss X±Ss Ki kare p 
BKI (kg/m2) 19.9±2.59 19.9±3.28 22.0±9.42 0.277 0.871 
Fiziksel aktivite için 
harcanan enerji (kkal) 1538.10±221.42 1477.26±253.74 1549.00±178.94 3.185 0.203 

Ya  (%) 6.0±3.29 7.4±5.4 11.1±12.0 1.249 0.535 
Ya  dokusu (kg) 11.7±5.5 13.8±7.5 16.7±13.9 0.866 0.649 
Ya z doku (kg) 45.9±10.4 43.2±9.9 45.6±8.11 2.587 0.274 
ÜOKÇ (cm) 22.5±3.6 22.2±3.3 24.0±6.6 0.390 0.823 
Boy (cm) 160.0±125 158.2±11.9 158.8±9.9 0.791 0.673 

rl k (kg) 52.9±11.8 51.1±12.6 56.6±16.5 1.662 0.436 
Bel Çevresi (cm) 69.4±8.7 71.3±10.3 75.4±17.6 0.910 0.634 
Kalça Çevresi (cm) 83.2±8.9 83.6±10.6 89.1±15.5 0.706 0.703 
Bel/Kalça  0.83±0.03 0.85±0.06 0.83±0.04 3.876 0.144 
Triceps  DKK (cm) 9.5±5.27 10.7±5.95 17.7±16.0 2.647 0.266 
Biceps DKK (cm) 4.87±1.90 5.70±3.04 8.28±6.63 2.442 0.295 
Suprailiac DKK (cm) 13.4±7.3 15.03±10.4 22.2±20.1 0.109 0.947 
Subscapular (cm) 9.2±4.3 10.2±6.1 17.1±18.1 0.114 0.944 
t-test  p< 0.05 önemli kabul edilmi tir. 
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Tablo 7’de görüldü ü gibi sa kl  beslenme indeksi puanlar na göre diyet kalitesi 

“kötü” olarak de erlendirilen adolesanlar n (n=29), BKI 19.9±2.59 kg/m2, fiziksel aktivite 

için harcanan enerji miktar  1538.10±221.42 kkal/gün, al nan enerjinin ya lardan gelen oran  

%6.0±3.29, vücut ya  dokusu 11.7±5.5 kg, ya z vücut dokusu 45.9±10.4 kg, ÜOKÇ 

22.5±3.6 cm, boy uzunlu u 160.0±125 cm, vücut a rl  52.9±11.8 kg, bel çevresi 69.4±8.7 

cm, kalça çevresi 83.2±8.9 cm, Bel/Kalça 0.83±0.03, triceps DKK 9.5±5.27 cm, biceps DKK 

4.87±1.90 cm, suprailiac DKK 13.4±7.3 cm, Subscapular 9.2±4.3 cm olarak ölçülmü tür. 

Sa kl  beslenme indeksi puanlar na göre diyet kalitesi “orta” olarak de erlendirilen 

adolesanlar n (n=163), BKI 19.9±3.28 kg/m2, fiziksel aktivite için harcanan enerji miktar  

1477.26±253.74 kkal/gün, al nan enerjinin ya lardan gelen oran  7.4±5.4, vücut ya  dokusu 

13.8±7.5 kg, ya z vücut dokusu 43.2±9.9 kg, ÜOKÇ 22.2±3.3 cm, boy uzunlu u 

158.2±11.9 cm, vücut a rl  51.1±12.6 kg, bel çevresi 71.3±10.3 cm, kalça çevresi 

83.6±10.6 cm, Bel/Kalça 0.85±0.06, triceps DKK 10.7±5.95 cm, biceps DKK 5.70±3.04 cm, 

suprailiac DKK 15.03±10.4 cm, Subscapular 10.2±6.1 cm olarak ölçülmü tür. Sa kl  

Beslenme indeksi puanlar na göre diyet kalitesi “iyi” olarak de erlendirilen adolesanlar n 

(n=6), BKI 22.0±9.42 kg/m2, fiziksel aktivite için harcanan enerji miktar  1549.00±178.94 

kkal/gün, al nan enerjinin ya lardan gelen oran  %11.1±12.0, vücut ya  dokusu 16.7±13.9 kg, 

ya z vücut dokusu 45.6±8.11 kg, ÜOKÇ 24.0±6.6 cm, boy uzunlu u 158.8±9.9 cm, vücut 

rl  56.6±16.5 kg, bel çevresi 75.4±17.6 cm, kalça çevresi 89.1±15.5 cm, bel/kalça 

0.83±0.04, triceps DKK 17.7±16.0 cm, biceps DKK 8.28±6.63 cm, suprailiac DKK 22.2±20.1 

cm ve Subscapular DKK 17.1±18.1 cm olarak ölçülmü tür. 

 

Tart ma 

Çal mam zda adolesan, erkeklerin %62.6’s n günde dört ö ün veya daha fazla, 

zlar n %44.6’s n üç ö ün tükettikleri belirlenmi tir. Karasu (2006) taraf ndan yap lan 

çal mada lise ö rencilerinin % 80.8’inin üç ö ün, % 9.2’sinin iki ö ün, % 10.0’unun ise dört 

ün yada daha fazla yemek yedikleri, Dikmen (2006) taraf ndan 331 adolesan üzerinde 

yap lan çal mada, adolesanlar n % 47.4'ünün günde üç, % 15.4'ünün iki ö ün tüketti i 

belirtilmi tir. Dereköy (2006) taraf ndan, yap lan çal mada, ö rencilerin %64.3'ünün günde 

üç ö ün tükettikleri tespit edilmi tir. Özmen ve ark. (2007) çal mas nda ö rencilerin 

%34.0’ünün düzenli kahvalt  yapma al kanl n olmad , %38.3’ünün düzenli ö le yeme 

al kanl  olmad , %6.5’inin düzenli ak am yeme i yeme al kanl n olmad  
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belirtilmi tir. Çal mam zda erkeklerin %69.6’s  ö ün atlad klar  ifade ederken, k zlar n 

%91.6’s  ö ün atlad klar  belirtmi lerdir (Tablo 2). Ku göz (2005), Sweeney ve Hoishita 

(2005), ö ün olarak k zlar n erkeklerden daha çok kahvalt  atlad klar  rapor etmi lerdir. 

Ay (2006)’ n, 75 gönüllü ö renci üzerinde yap lan çal mada ö rencilerin %73.3'ünün ö ün 

atlad , en çok (%46.7) atlanan ö ünün de ö le ö ünü oldu unu bildirmi lerdir. Dereköy 

(2006) taraf ndan yap lan çal mada ise ö rencilerin, % 8.7'sinin kahvalt , %17.7'sinin ö le 

yeme ini, % 1.3'ünün de ak am ö ününü atlad  tespit edilmi tir. Vançelik ve ark. (2007) 

yapt klar  çal mada, ö rencilerin % 87.4’ünün ö ün atlad  ve en fazla atlad klar  ö ünün 

sabah kahvalt  oldu u belirlenmi tir. Bizim çal mam zda erkeklerin %50.0’ , k zlar n 

%67.1’inin sabah kahvalt  atlad klar , genelde sabah kahvalt  atlayanlar n oran n 

%58.3 oldu u bulunmu tur. Eser ve ark. (2000) 178 adolesan üzerinde yapt klar  ara rmaya 

göre ise k z ve erkeklerde ö ün atlama al kanl  bulundu u, özellikle sabah kahvalt  

atlama oran n (%58.3) oldukça yüksek oldu u görülmü tür. Karasu (2006) taraf ndan 

yap lan çal mada ise, en çok atlanan ö ünün yine sabah kahvalt  oldu u görülmü tür. Bu 

bulgular ara rma bulgular  ile benzerlik göstermektedir.  

Tablo 3’te, ara rmaya kat lan adolesanlar n baz  besinleri tüketim s kl klar n 

da  incelendi inde, adolesanlar n hergün süt içenlerinin oran  %24.7, yo urt tüketenlerin 

oran nda %16.2 oldu u bulunmu tur. Benzer ekilde, Erten (2006)’in Ad yaman ilinde 

yapt  çal mada, ö rencilerin süt tüketim s kl  yeterli düzeyde bulunmam r. Jusupoviç 

ve ark. (2004)’n n ilkokul ve ortaokul çocuklar n beslenme durumlar  ve yeme 

al kanl klar  incelemek amac yla yapt klar  çal mada, erkeklerin % 7.5’inin, k zlar n ise % 

8.4’ünün sütü hiç tüketmedikleri bildirilmi tir. Hiç süt tüketmeyenlerin oran  bu çal mada ise 

%17.2 bulunmu tur. Dereköy (2006) taraf ndan, yap lan çal mada, en çok tüketilen 

besinlerin süt ve ürünlerinden yo urt (% 60.6) oldu u bulunmu tur. Bu çal mada ise süt 

ürünleri grubundan peynirin (%51.0) di er süt ve ürünleri grubuna dahil ürünlere oranla daha 

fazla tüketildi i belirlenmi tir.  

Adolesanlar n %39.9’unun tavuk etini, %32.3’ünün yumurtay , %32.8’inin de 

nohut/kuru fasulyeyi haftada 1-3 defa tükettikleri belirlenmi tir. Adolesanlar n %40.9’unun 

rm  et, %71.7’sinin ci er, %28,8 ise bal  hiç tüketmedi i, hergün et, yumurta ve 

kurubaklagiller grubundan ürün tüketenlerin oran n %11.6-%14.6 aras nda oldu u 

belirlenmi tir. Her gün tüketilmesi önerilen bu besin grubunun adolesanlar taraf ndan yetersiz 

tüketildi i saptanm r.  
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Çal mam zda adolesanlar n meyve ve sebze grubu besinlerin tüketim s kl  yeterli 

düzeyde bulunmam r. Vereecken ve ark. (2005)’n n yapt  çal mada, 13-15 ya  

grubundaki adolesanlar n meyve ve sebze çe itlerini yetersiz düzeyde tükettikleri tespit 

edilmi tir. Bu çal mada da adolesanlar n her gün meyve ve sebze tüketenlerin say n % 

4.5-23.7 aras nda oldu u ve istenilen seviyede olmad  ifade edilebilir. Meyve ve sebzeyi 

haftada 1-3 defa tüketenlerin say n daha fazla oldu u görülmü  ve bu sonuç Vreecken ve 

arkada lar n (2005) çal ma sonuçlar  ile örtü mektedir. Dereköy (2006) taraf ndan yap lan 

çal mada, en çok tüketilen besinlerin %88.6 oran nda meyveler ve % 72.0 oran nda sebzeler 

oldu u belirlenmi tir. Granner ve ark. (2004)’n n adolesanlar n rk, cinsiyet ve ya a göre 

meyve sebze al mlar n incelendi i çal mada, beyaz rka mensup adolesanlar n siyahlara 

göre daha fazla sebze-meyve tükettikleri bunda sosyal çevrelerinin ve ailelerinin çok etkin 

oldu u bulunmu tur.  

Erkeklerin diyetle enerji al mlar  k zlara göre çok yüksek görülmü  ve bu fark 

istatistiksel aç dan önemli bulunmu tur (p<0.001). Duman’ n (2007) çal mas yla 

yasland nda erkeklerin enerji al mlar  (2578.5±656.9 kkal) oldukça dü ük bulunmu tur. 

Ba  ve ark. (2005) çal mas  ile k yasland nda, erkek adolesanlar n enerji al mlar  mevcut 

çal ma ile benzer bulunurken, k zlar n enerji al mlar  daha dü ük bulunmu tur. Ancak 

Yabanc  (2004)’n n çal mas  ile k yasland nda ise mevcut çal mada her iki cinsiyette de 

diyetle enerji al  oldukça dü ük bulunmu tur. Bu durum, bu çal ma kapsam na al nan 

adolesanlar n yeti tirme yurdu ko ullar nda ya amalar  ile ili kilendirilebilir. Diyetle protein 

al  ortalama olarak erkeklerde 51.7±14.62 g/gün, k zlarda 37.1±12.50 g/gün; enerjinin 

proteinden sa lanan oran  ortalama olarak erkeklerde %11.7±2.93, k zlarda %13.8±4.28 

bulunmu tur. Enerjinin proteinden sa lanan oran n önerilen düzeyde oldu u belirlenmi tir. 

Yabanc  (2004)’n n yapt  çal mada enerjinin proteinden gelen oran  erkelerde %14.8-15.5, 

zlarda ise %14.5-%14.9 bulunmu tur. Duman’ n (2007) çal mas nda adolesanlar n 

enerjilerinin proteinden gelen oran n %14 oldu u bulunmu tur. Enerjinin ya dan gelen 

yüzdesi erkeklerde k zlara oranla daha yüksek bulunmas na ra men farkl k istatistiksel 

olarak önemli bulunmam r (p>0.05). Her iki cinsiyette de enerjinin ya dan kar lanan 

oran n çok yüksek oldu u bulunmu , bunun sebebinin de yeti tirme yurtlar nda verilen 

günlük menülerin ya  içeri inin fazla olmas ndan kaynakland  dü ünülmektedir. Yeti tirme 

yurtlar nda yap lan bir ba ka çal mada (Duman 2007) ise erkeklerde bu oran %31 olarak 

bulunmu tur. Doymu  ya  al  erkeklerde 21.2±13.89 g/gün, k zlarda 23.5±14.61 g/gün 
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olarak hesaplanm r. Diyetle çoklu doymam  ya  asitleri al  erkeklerde 33.8±17.01 

g/gün, k zlarda 22.0±10.79 g/gün ve kolesterol al  erkeklerde 153.3±109.88 mg/gün, 

zlarda 83.0±55.43 mg/gün olarak hesaplanm r. Yabanc  (2004)’n n yapt  çal mada 

diyetin ya dan gelen yüzdesi erkeklerde %31.9-34.9, k zlarda %35.5-37.6 bulunmu tur. 

zlar ve erkekler aras nda olu an bu farkl k istatistiksel aç dan önemli bulunmu tur (p<0.05). 

Ba  ve ark. (2005)’n n yapt klar  çal mada, Türk adolesanlar n enerji ihtiyac  daha çok, 

ya dan kar lad klar  belirtilmi , bu çal ma ile k yasland nda yeti tirme yurdunda kalan 

adolesanlarda enerjinin ya dan gelen yüzdesi ve doymu  ya  asidi al  oldukça yüksek 

bulunmu tur. Diyetle karbonhidrat al  erkeklerde 193.6±61.72 g/gün, k zlarda 123.6±46.22 

g/gün; enerjinin karbonhidratlardan gelen oran  erkeklerde %43.5±9.33 k zlarda %43.3±6.77 

bulunmu , aradaki farkl k önemli bulunmam r (p>0.05). Yabanc  (2004)’n n Bulduk ve 

Ünver (1991). Pynaert ve ark. (2005), Bu çal malar ile mevcut çal man n bulgular  

yasland nda erkek ve k zlar n daha dü ük düzeyde demir ald klar  belirlenmi tir. Diyetle 

kalsiyum al  erkeklerde 512.4±235.36 mg/gün, k zlarda 395.6±213.08 mg/gün 

bulunmu tur. Bulduk ve Ünver’in (1991) yapt klar  çal mada diyetle kalsiyum al mlar n 

erkeklerde 317 mg/gün, k zlarda 250 mg/gün oldu u bulunmu tur. anl er’in ( anl er 2005) 

ve mevcut çal man n bulgular  bu aç dan benzerlik göstermektedir.  

Çal mam zda adolesan erkeklerin %15.7’sinin (n=18) SB  puan  “kötü”, %80.9’unun 

(n=93) SB  puan  “orta” ve sadece %3.5’inin SB  puan  “iyi” olarak de erlendirilmi tir. 

Adolesan k zlar n ise %13.3’ünün (n=11) SB  puan  “kötü”, %84.3’ünün (n=11) SB  puan  

“orta” olarak ve sadece %3.0’ n SB  puan  “iyi” olarak hesaplanm r. K z ve erkek 

adolesanlar aras nda sa kl  beslenme indeksi (SB ) puanlar na göre önemli bir fark 

bulunmam r (p>0.05). Weinstein ve ark. (2004) yapt klar  çal mada diyet örüntüsü indeks 

puan oranlar n kandaki besin ö esi düzeyleri ile ba lant  oldu unu saptam lard r. 

Mirmiran ve ark. (2005) yapt klar  çal mada, iyi kaliteli diyete sahip adolesanlar di er iki 

gruba göre çok yüksek puan alm lard r (p< 0.05). Fakat bunun tersine, doymu  ya  ve 

kolesterol al , sa kl  beslenen grupta, di er iki gruba göre çok dü üktür (p< 0.05). 

Toplamda al nan besin miktar , sa kl  beslenen grupta di er iki gruba göre daha fazlad r 

(p<0.05).  

Tablo 6 incelendi inde, diyetin sadece enerji, enerjinin proteinden ve ya dan gelen 

yüzdeleri ile posa miktar  ile vücut bile imi ve antropometrik ölçümler aras nda korelasyon 

bulunmu tur. Adolesanlar n diyetle ald klar  enerji miktar  ile vücut ya  yüzdesi, ya  dokusu 
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miktar , triceps DKK, biceps DKK, suprailiac DKK, subscapular DKK aras nda negatif yönde 

önemli bir ili ki oldu u görülmektedir. Yani diyetin enerji içeri i yükseldikçe, vücut ya  

yüzdesi, vücut ya  dokusu miktar , triceps DKK, biceps DKK, suprailiac DKK, subscapular 

DKK’n n azald  saptanm r. Bu durumun diyetle enerji al mlar  zaten dü ük olan 

(1551.0±539.88 kkal/gün) adolesanlar n, orta düzeydeki fiziksel aktivite düzeyi (PAL de eri 

erkeklerde 2.1±0.15, k zlarda 2.2±0.14) ile ald klar  bu enerjiyi harcad klar  dü ünülmektedir. 

Diyet enerjisi ile boy uzunlu u ve vücut ya z doku miktar  aras nda ise yüksek düzeyde, 

pozitif yönde önemli bir ili ki oldu u görülmü tür. Diyette enerjinin proteinden gelen yüzdesi 

ile vücut ya  dokusu yüzdesi, vücut ya  dokusu miktar , bel/kalça, triceps DKK ve 

subscapular DKK aras nda pozitif yönde, biceps DKK ve suprailiac DDK ile de aras nda 

önemli bir ili ki oldu u görülmü tür. Diyet enerjisinin ya dan gelen yüzdesi ile triceps DKK 

aras nda negatif yönde önemli bir ili ki oldu u görülmü tür.  

Tablo 7’de istatistiksel aç dan SB  düzeyi ile antropometrik ölçümler aras nda önemli 

bir fark belirlenmemi se de SB  düzeyi iyi olarak kabul edilen adolesanlar n BK , vücut ya  

yüzdesi, vücut ya  dokusu miktar , vücut ya z doku miktar , üst orta kol çevresi, vücut 

rl , bel-kalça çevresi, triceps, suprailiac ve Subscapular deri k vr m kal nl klar , SB  

düzeyi kötü ve orta olanlara göre daha yüksek bulunmu tur. Bu durum diyetin kalitesinin 

artmas  ile vücut bile imlerinin olumlu yönde etkilendi ini ve geli imin daha iyi oldu unu 

göstermektedir. Larowe ve ark. (2007) çocuklar n içecek örnekleri, diyet kalitesi ve özellikleri 

ile BK  yönünden incelenmesi amac yla yapt klar  çal mada okul çocuklar nda BK  ile 

çocuklar aras nda içecek türleri ve tüketimi bak ndan anlaml  farkl k göstermi tir. Sonuç 

olarak içecek kullan n asl nda okul öncesi çocuklar ve okul grubu çocuklar nda diyet 

kalitesini ve sa kl  beslenmeyi etkiledi i belirlenmi tir. Fakat sadece okul grubu 

çocuklar nda içecek tüketimi ve tüketilen içece in çe idinin çocu un BK ’ni etkiledi i 

bildirilmi tir.  

 

Sonuç ve Öneriler  

Adolesan dönem insan geli iminde en zorlay  dönemlerden biridir. Meydana gelen 

psikolojik ve fiziksel de imlerin büyüklü ü nedeniyle bu özel dönemde bireyin yeterli ve 

dengeli beslenmesini etkileyen baz  önemli sorunlar ortaya ç kmaktad r. Bu ya am 

dönemindeki bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite ihtiyaçlar n anla lmas , geli im 

süreçlerinin bilinmesi bu bireylerin gelecekteki sa klar  etkileyebilecek tavsiyeler ve 
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programlar haz rlayan beslenme uzmanlar na yard mc  olacakt r. Ülkemizde korunmaya 

muhtaç çocuklarla ilgili mevzuat SHÇEK yasas  ile düzenlenmi tir. Bu yasa korunmaya 

muhtaç çocuklara "Çocuk Yuvalar  ve Yeti tirme Yurtlar " arac  ile hizmet verilmesini, 

çocuklar n iyi bir ekilde korunup yeti tirilmesi için her türlü önlemin al nmas  

öngörmektedir. Ara rmada, yeti tirme yurtlar nda kalan adolesanlar n beslenme düzeylerinin 

istenilen de erlerde olmad , besin gruplar na göre yeterli ve dengeli beslenemedikleri, 

fiziksel aktivite düzeylerinin dü ük oldu u belirlenmi tir. Bu durum sa k aç ndan 

adolesanlar için risk olu turmaktad r.  Elde edilen sonuçlar nda; yeti tirme yurtlar nda 

kalan adolesanlar n belirli aral klarla sa k kontrollerinin yap lmas , hastal klar n azalt lmas  

ve sa k durumlar n iyile tirilmesi için sa k destek faaliyetlerinin gerekti i gibi yerine 

getirilmesi, yeti tirme yurtlar nda kalan adolesanlar n, beslenme al kanl klar  düzeltmeye 

yönelik bir e itim program n geli tirilip uygulanmas  önerilmi tir. Umar z ki bu çal ma 

korunmaya muhtaç çocuklar n iyi korunup yeti tirilmesine bir katk da bulunur. 

 

Te ekkür  

Çal man n gerçekle tirilmesinde gerekli izinleri veren Ba bakanl k Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ünün say n yöneticilerine, Gaziosmanpa a T p 

Merkezi yöneticilerine, Gazi Üniversitesi Bilimsel Ara rma Daire Ba kanl  yöneticilerine 

te ekkür ederiz. 
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