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ÖZET 

Elit Genç Atletlerin Beslenme Durumu, Vücut Bileşimi ve Kuvvet Ölçümleri 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,Akpolat İ.,Çelik F., Biruni Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tezi, 2021. 

Bu araştırma olimpik kamp sürecinde 15-22 yaş aralığında olan 24 (n=24) 

genç elit atletin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elit atletlerin beslenme alışkanlıkları, 

vücut bileşenleri ve kuvvet parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Elit genç sporculara beslenme alışkanlıkları ile ilgili formlar 

uygulanmış, kuvvet ve vücut kompozisyonu parametreleri ölçülerek kayda alınmıştır. 

Genel olarak sporcuların sadece % 25’ inin 3 ana öğün tükettiği, % 25’nin 2 ana 

öğün ve % 50’sinin de bir ana öğün tükettiği belirlenmiştir. Çalışmamızda genç 

atletlerin toplam SBİTÖ ve alt boyutlarının puan ortalamaları incelendiğinde;  

toplam SBİTÖ puanı 70,75 olup yüksek bulunmuştur. Bu oran erkeklerde 77,55 

(p=0,032) olup kadınların oranından daha yüksektir ve istatistiksel olarak da 

önemlidir. Yine erkeklerde olumlu beslenme alt boyut oranı (20.09) kadınların 

oranından daha yüksek olup önemlidir (p=0,005). Bu çalışmada, diğer çalışmalara 

benzer olarak en fazla tüketilen besinler peynir, yumurta, sebze-meyve, et-yumurta-

kurubaklagiller, beyaz ekmek, içecek, çay şeklindedir.  

Kadınlar ile erkekler arasında,  sağ-sol el kavrama ve bacak kuvvet 

dinamometrik ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli fark 

bulunmuştur. (p<0,05). Erkeklerde sağ el kavrama (39,73±5,78 kg)- sol el kavrama 

(39,36±7,12 kg), bacak kuvvet (101,18±39,1 kg) ölçümleri daha yüksektir. 

 Elit atletlere ait ortalama kuvvet ile vücut ölçümlerinin ilişkisi incelenmiş; 

sağ - sol el kavrama, bacak kuvvet ölçümleri ile kas (kg), yağsız oran (%), aktivite, 

boy (m), ağırlık (kg), BMI(kg/m2), sıvı (kg), protein (kg), mineral (kg) gibi 

ölçümlerle önemli pozitif ilişki, yağ ölçümlerinin birçoğu ile önemli negatif ilişki 

bulunmuştur.  

 Araştırmanın evrenini daha geniş tutarak ve daha fazla bireye ulaşarak yararlı 

sonuçlar elde edilebileceği değerlendirilmekte ve bu çalışmanın yapılacak 

çalışmalara kaynak olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Beslenme, elit atlet, kuvvet ölçümü 
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ABSTRACT 

Evaluation of  The Relationship Between Nutritional Status, Body Composition 

and Force Measurements of  Elite Youth Athletes, Akpolat İ.,Çelik F., Biruni 

University, Institute of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Master 

Thesis,2021. 

This research was carried out with 24 young elite athlete aged 15-22 years 

during the Olympic camp. The aim of this theses is to determine the eating habits of 

elite athletes and to determine the correlation between the body composition and 

manpower parameters. Different type of questionnaires received their approvals 

about eating habits were applied to elite young athletes and the parameters of 

manpower with body composition were measured. It was observed that generally 

25% of athletes had three meals, 25% of athletes had two meals and remains had 

only one meals. In our research, when the total SBİTÖ and the mean of lower 

dimensions’ scores of young athletes were examined, the following issues were 

observed; the total SBİTÖ score was 70,75 generally for the young athletes and this 

score was evaluated as higher. This rate was 77,55 (p=0,032) for men, which was 

higher than women, and it had statistically significant meaning. Once again lower 

dimension of positive nourishment for men (20.09) was higher than women and it 

had statistically significant meaning (p=0,005), too. Similar to other studies, cheese, 

eggs, vegetables-fruits, meat, eggs, legumes, white bread, beverage, tea were the 

most consumed foods in this study. Comparison of right-left hand grip and leg 

strength measurements measured by dynamometer between women and men 

statistically significant difference was found. (p<0.05). Right hand grip (39.73±5.78 

kg)- left hand grip (39.36±7.12 kg), leg strength (101.18±39.1 kg) measurements are 

higher in men. 

The correlation between average manpower and body composition of elite 

athletes was examined. Positive correlations were observed for the following items; 

right hand grip, left hand grip, leg strength measurements with muscle (kg), lean 

ratio (%), activity, height (m), weight (kg), BMI (kg/m2), fluid (kg), protein (kg), 

mineral (kg). On the other side, many of the fat measurements were observed as 

negative correlations.  
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 It is considered that beneficial results can be obtained by keeping the 

universe of the research wider and reaching more individuals. As similar studies are 

added to the literature, they would be important in terms of being a source for 

research on the young population. 

Keywords: Nutrition, elite athletes, strength measurement
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Sporcu beslenmesi bilim alanı, son yıllarda üzerinde çok fazla çalışma 

yapılan, spor bilimcilerinin olduğu kadar, sporcuların, antrenörlerin, sporcu 

ailelerinin ve spor ile ilgili bütün meslek gruplarının ilgisini çeken, doğru ve yeterli 

bilgi sahibi olunması gereken bir alandır. Sporcunun sağlığını korumak daha da 

iyileştirmek ve performansını artırmak sporcu beslenmesinde temel hedeftir. (Negro, 

2013). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de spora olan ilgi ve önemin artmasıyla, artık 

daha çok sayıda insan için fiziksel aktivite ve spor yaşı erken yaşlarda olmaya 

başlayarak, yaşam boyu sürdürülmektedir. Bireysel sporlara  ve özellikle atletizm 

sporuna da ilgi artmıştır. Koşular,atmalar ve atlamalar şeklinde ifade edilen doğal 

hareketlerden oluşan atletizm bedenin iyi şekilde gelişmesine ve sağlıklı kalınmasına 

katkı sağlamaktadır. 

 Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, mevcut hastalıklar ve genetik yapı gibi 

faktörler besin ihtiyacını etkilemektedir. Gençlik döneminde gerekli enerji ve besin 

ihtiyacı erişkine kıyasla daha fazladır (Lassi, 2017). Bu nedenle beslenme 

sorunlarının en fazla görüldüğü önemli gruplardan biri de genç sporculardır. Aynı 

zamanda sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam için, yeterli ve dengeli beslenme ile 

birlikte fiziksel aktivite ve sporun önemi çok önceden beri bilinmektedir. Çocukluk 

ve adolesan döneminde yapılan sportif aktivitelerin de beden, ruh sağlığı ve sosyal 

yönden gelişimler açısından önemli olumlu etkileri vardır. Sportif aktiviteler ileriki 

yaşlarda ciddi sorun oluşturabilecek obezite, diyabet gibi metabolik sistemik 

hastalıklar ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler rahatsızlıklardan da korunmalara 

yardımcı olmaktadır, (Ruegsegger, 2018), (Li, 2020). 

Elit düzeyde spor yapan bireyler için ise  yüksek düzeyde sportif verimliliğe 

ulaşılabilmesi, vücut kompozisyonunun iyileştirilmesi, ve sağlığının korunması için 

dengeli, düzenli ve amaca uygun beslenme önemli etkenlerden birisidir. Bu bireyler 

için besinlerin bileşimi ve öğün zamanlaması, antrenman ve müsabakalar kadar 

önemlidir. Aynı zamanda başarı için çok önemli diğer bir faktör fiziksel uygunluktur.  

Bunun temel bileşenlerini ise; dayanıklılık ve kuvvet/güç oluşturmaktadır. Bununla 

beraber dayanıklılık, kuvvet / güç gerektiren sportif faaliyetlerde daha fazla kas 

kütlesine ihtiyaç duyulduğundan beslenme ile entegre edildiğinde   protein ve 

karbonhidrat gereksinimi ön plana çıkmakta ancak diğer besin öğeleri (vitamin, 

mineral, yağ) ve sıvının yeterli tüketilmesi de gerekmektedir (Özdemir, 2010) 
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Spor, doğası gereği rekabetçidir ve gençlik döneminde bile performans 

piramidinin zirvesinde seçkin genç sporcularla farklı seviyelerde gerçekleştirilir. Elit 

genç sporcular, üstün atletik yeteneklere sahip olan, özel eğitim alan, uzman koçluğu 

alan ve erken rekabete maruz kalan kişilerdir. Elit genç sporcularda yüklenmelerle 

antrenman derecesi ve süresi aşırı olarak arttığı için özellikle, hızlı büyüme ve 

gelişme döneminde olduklarından enerji, besin ögeleri ve sıvı gereksinmeleri de buna 

paralel olarak artmaktadır. Bu nedenle özelikle genç sporcuların iyi bir beslenme 

alışkanlığı edinmesi, artan enerji ve besin öğesi ve sıvı gereksinimlerini karşılaması 

kadar yeterli büyüme ve gelişmelerini sağlaması açısından da oldukça önemlidir. 

(McManus A. A., 2011), (Villa, 2021). 

Son yıllarda yetişkinlerde kullanılan deneysel teknikler ve yeni non-invaziv 

teknolojilerin çocuk ve ergenlerde kullanılabilecek düzeyde tasarlanıp geliştirilmesi, 

çocuk ve ergenlik dönemi egzersiz performansına yönelik araştırmaların yollarını 

açmıştır. Genç sporcuların beslenmelerini planlamak, performans parametrelerini, 

fiziksel büyüme ve gelişmelerini olumlu yönde etkilemesi ve sakatlık risklerini 

azaltması nedeniyle çok önemlidir (Ersoy, Kalkan, & Ersoy, 2019). Bununla birlikte 

elit genç sporcularla ilgili veriler olgun sporculara nazaran daha azdır. Seçkin genç 

sporcular bu nedenle daha fazla çalışmaya değer özel bir topluluktur. Yapılan 

çalışmalarda her iki cinsiyette de elit sporda çocukluk ve ergenlik dönemindeki 

başarının yaş ve olgunlukla ilişkili bir dizi fiziksel ve fizyolojik değişken tarafından 

etkilendiği hipotezi ortaya konmuştur. Ancak spor beslenme bilgisinin büyük ölçüde 

yetişkin popülasyondan çıkarıldığı, genç sporcularla beslenme uygulamalarını 

optimize etmek için daha spesifik araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. 

Pediatrik ve yetişkin egzersiz metabolizması dikkatli bir şekilde karşılaştırıldığında 

seçkin genç sporcuların, seçkin yetişkin sporculara verilenlerden farklı beslenme 

önerilerinden yararlanmaları gerektiği ortaya konmuştur (Basel, 2011).  

Bu araştırmada, elit genç sporcuların sağlığında ve egzersiz performansında 

önemli bir rol oynayan beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ile birlikte vücut 

bileşimi ve kuvvet durumları ölçülerek aralarında bir ilişkinin olup olmadığının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Beslenme 

Bireyin günlük olarak besin alma ihtiyacı anne karnından başlayarak yaşam 

boyunca devam etmektedir. Beslenme her birey için elzem olup, hem mental hem de 

fiziksel olarak tam bir iyilik hali olabilmesi için gereken en önemli yaşam 

gereksinimdir. Kişilerin beslenmesi ve beslenme alışkanlıkları, yaşam kalitesini 

arttırmada en önemli çevresel faktörlerin başında gelir. (Pekcan, 2015) 

Sağlık ve hastalığın önlenmesinde insan yaşamı boyunca sağlıklı ve yeterli 

beslenmenin önemi yaşam tarihi boyunca kaydedilmiştir. Besin olarak işlev 

görmenin yanı sıra, gıdanın hem birey hem de toplumların aile birimi içindeki rolü 

önemlidir. Sonuç olarak bireyin ve küresel toplumun sağlığını ve beslenme 

durumunu etkiler. Birey sağlığını tam olarak anlayabilmesi için, gıda ve beslenme 

bilimlerini benimsemelidir (Johnson, 2015).  

Büyüme ve gelişme, doku onarımı, sistemlerin düzenli çalışabilmesi için 

gerekli olan tüm besinlerin alınması yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. 

Özellikle büyüme ve gençlik dönemlerinde vücut gereksinimlerine göre beslenilmesi 

gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte daha sağlıklı yaşam tarzlarının 

benimsenmesi(sağlıklı gıdalarla beslenme, sigara kullanmama, hareket etme) buna 

bağlı olarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır (Villa, 2021). 

 Vücudumuz gerekli enerjiyi yeterli ve dengeli beslenerek sağlar ancak bu 

durumun tam tersi olduğunda malnütrisyon adı verilen yetersiz beslenme durumu 

meydana gelir ve bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki birçok sistem 

etkilenir ve bununla beraber büyüme ve gelişme duraksayabilir. Bu durum dolaylı 

olarak sporcuların fiziksel performansının olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. 

Ülkemizde yapılan birçok çalışmada, genç grubun yeterli ve dengeli 

beslenemedikleri gözlemlenmiştir. Genç grubun beslenmesini etkileyen önemli bir 

etmen de beslenme bilgi düzeyinin yetersiz olmasından kaynaklanır. Beslenme 

bilgisinin yetersizliği ve ekonomik şartların yetersiz oluşu gençlerin yeterince 

beslenememesine neden olabilmektedir (Vançelik, 2007). 
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Sporcular toplum için örnek oluşturduğundan sporcularda beslenme ve diyet 

uygulamaları yıllardır ilgi odağı olmuştur. Özellikle yetişme çağındaki genç 

sporcuların yiyecek seçimi ve diyet uygulamaları ve spor performansları arasındaki 

ilişki çalışmalar arttıkça ilgiyi ve merakı arttırmıştır. 

2.2. Sporcu Beslenmesi ve Genel Özellikleri 

           Sporcu beslenmesi konusu son birkaç on yılda önemli bir ilgi alanı olmuştur. 

Beslenmenin bir sporcunun performansında çok önemli bir rol oynadığı 

düşünüldüğünde, daha da fazla ilgi görmesi çok normaldir. Sonuç olarak beslenme, 

vücuttaki enerji üretimi ve egzersizden geri kazanımla ilgili hemen hemen her süreci 

etkiler. Spor beslenme ilkelerini anlamak ve uygulamak için, bazı temel beslenme, 

egzersiz fizyolojisi ve spor bilimi anlayışına ihtiyaç vardır (Close, 2016) .Antrenman 

ve rekabet için beslenme yaklaşımı, spor beslenme biliminin en önemli 

endişelerinden biridir. Beslenme sporcuların performans parametrelerini ve fiziksel 

büyüme ve gelişmeyi etkiler ve yaralanma risklerinin azalması sağlar (Ersoy, 

Kalkan, & Ersoy, 2019) Egzersiz, çeşitli moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik 

yanıtlar üretir. İyi tasarlanmış bir diyetin amacı, egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında 

temel beslenme gereksinimlerini desteklemek için doğru bir enerji, karbonhidrat, 

protein, yağ, vitamin mineraller ve su alımını garanti etmektir. Spor beslenmesinin 

çok ilginç bir konusu, takviyelerin kullanımı ve bunların insan sağlığı ve performansı 

üzerine etkileridir. Pazara sunulan çok sayıda takviye ürün vardır, ancak bunların çok 

azı bir referans kaynağı tarafından bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve bu nedenle 

bunların kullanımı evrensel olarak önerilemez. Spor beslenmesinde önemli bir öğe, 

vücut kütlesinin ve vücut kompozisyonunun manipülasyonudur. Ağırlık kategorileri 

olan birçok sporda yağ kütlesinin azaltılması arzu edilir, kuvvet ve güç gerektiren 

sporlarda kas kütlesinin artırılması avantaj olabilir. Sonuçta, kadınlar, genç ve yaşlı 

sporcular için beslenme gereksinimleri farklı olabilir. Bu kategorilerin yaşa ve 

cinsiyete bağlı farklı fizyolojik ihtiyaçları vardır ve yeterli egzersiz adaptasyonunu 

garanti altına almak ve genel sağlığı korumak için özel beslenme stratejileri 

planlanmalıdır (Kerksick, 2018), (Okta PG, 2021 ). Yeterli enerjiyi sağlayabilmek ve 

performans düşüklüğüne engel olmak için sporculara günde 3 ana ve 3 ara öğün 

önerilmektedir(Pekcan, 2015).Ana öğünün de egzersiz sırasında gastrointestinal 
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sistem rahatsızlığını minimuma indirmek için spordan/fiziksel aktiviteden en az 3-4 

saat önce tüketilmesi tavsiye edilir. Yemekler makro besin öğelerinden karbonhidrat, 

protein ve yağı dengeli olarak içermeli; lif ise sınırlı olmalıdır. Yüksek miktarda 

yağlı yemekler boşaltım sisteminin fazla çalışmasına neden olacağından sporcuların 

performanslarını da dolaylı olarak etkileyebileceğinden bundan kaçınmaları istenir. 

Uzun süren aktivitelerde glikojen depolarında ki düşüşle beraber sıvı kaybı da 

oluşacağından bu durumu en az indirgemek için her saat başı 30-60 gr karbonhidrat 

içeren sıvı alımı gerekmektedir (Purcell, 2013). 

2.2.1. Sporcular İçin Gerekli Enerji ve Besin Öğeleri 

2.2.1.1. Enerji Gereksinimi 

İnsan vücudunun bir miktar enerji rezervi olmasına rağmen, enerjisinin çoğu 

beslenme yoluyla elde edilmelidir. Egzersiz sırasında enerji gereksinimler artar ve 

enerji temini kritik hale gelebilir. Sporcularda enerji temini çok önemlidir ve enerji 

tükenmesi (özellikle karbonhidrat tükenmesi) yorgunluğun en yaygın nedenlerinden 

biridir. Farklı egzersiz türleri ve farklı sporların farklı enerji gereksinimleri vardır. 

Bu nedenle sporcular besin alımlarını buna göre ayarlamalıdır (Negro, 2013), (Meti, 

2018) Enerji vücutta yağ, glikojen, fosfokreatin (PCr) ve adenozintrifosfat (ATP) 

olarak depolanır. ATP, kas tarafından iş yapmak veya kuvvet üretmek için kullanılan 

temel enerji kaynağıdır. Adenozintrifosfat’ın adenozindifosfata (ADP) ve inorganik 

fosfata (Pi) özel olmayan kas enzimi (miyosinATPaz) tarafından parçalanması, enerji 

formunda kas kasılmasını sağlar. Kas gücü üretimi için ATP'nin yeniden sentezinde 

üç mekanizma yer alır: 1) PCr hidrolizi, 2) Glikoz-6-fosfat metabolizmasını içeren, 

kas glikojeninden veya kanla taşınan glikozdan türetilen ve substrat seviyesinde 

fosforilasyon reaksiyonları ile ATP üreten glikoliz ve 3) karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizmasının ürünleri mitokondride trikarboksilik asit (TCA) döngüsüne girer 

ve karbondioksit ve suya oksitlenir; bu işlem oksidatiffosforilasyon olarak bilinir ve 

ATPsentezi için enerji verir (Jeukendrup, 2004), (Cotugna, 2005), (Remesar, 2020). 
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2.2.1.2. Enerji Dengesi 

 Enerji dengesi genellikle daha uzun süreler, günler veya haftalar üzerinden 

hesaplanır ve enerji alımı ile enerji harcaması arasındaki farkı temsil eder. Enerji 

alımı enerji tüketimini aştığında, enerji dengesi "pozitiftir" ve kilo alımıyla 

sonuçlanacaktır. Enerji alımı enerji harcamasının altında olduğunda, enerji dengesi 

“negatiftir” ve ağırlık kaybı ile sonuçlanır. Uzun vadede, enerji dengesi ağırlığı 

dengeli bireylerde korunur, ancak günlük düzeyde bu denge pozitif veya negatif 

olabilir (Jeukendrup, 2004). Bazı fiziksel aktiviteler diğerlerinden daha yüksek enerji 

çıkışına sahiptir. Örneğin tenis, rekreasyonel olarak oynanırsa nispeten düşük enerji 

tüketimine sahiptir ve hafif ile orta aktivite olarak sınıflandırılabilir. Her ne kadar bir 

oyun sırasında, egzersiz bazen çok yoğun olabilir ve bu kısa yoğun egzersiz 

patlaması sırasında enerji harcaması çok yüksek olabilirse de, bu yüksek yoğunluğu 

tipik olarak daha uzun bir süre, nispeten düşük yoğunlukta, yürüme veya ayakta 

durma izlediğinden, bu aktivite için ortalama enerji harcaması nispeten düşüktür. 

Yüksek seviyede oynanan tenis daha kısa dinlenme sürelerine sahip olacak ve 

ortalama yoğunluk çok daha yüksek olacaktır. Bisiklet ve koşu gibi sürekli sporlarda 

enerji harcamaları nispeten yüksek olabilir. Bir bireyin enerji ihtiyacı vücut ölçüsü, 

vücut kompozisyonu, hareket etkinliği, hedefler ve antrenmanın enerji maliyeti gibi 

birçok faktörden etkilenir (Burke L. , 2007), (Negro, 2013), (Remesar, 2020). 

Yeterli enerji miktarının alınmaması durumunda kas kütlesi kaybı, boy 

kısalığı, gecikmiş ergenlik, adet işlev bozukluğu, yorgunluk, yaralanma, hastalıklara 

aşırı duyarlılık ve yatkınlık olabilir (Cameron, 2004) (Meng K. Q., 2020) 

Genel olarak ergenlik dönemi öncesi, minimum beslenme ve enerji 

gereksinimleri(kalori ihtiyacı) erkekler ve kızlar için aynıdır. Adolesan dönemde 

enerji gereksinimleri, yaş, aktivite düzeyi, büyüme hızı ve fiziksel olgunluk 

aşamasına paralel olarak değişkenlik gösterir (Hoch, 2008), (Statuta, 2017) Verilen 

enerji miktarları büyüme ve vücut fonksiyonları için minimum miktarlardır (Tablo 

2.1) (Acar, 2019). Atletik çalışmalarda spor türüne bağlı olarak değişen oranlarda 

daha çok kaloriye ihtiyaç duyulur (Purcell, 2013). 
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Tablo 2.1. Sporcular İçin Önerilen Enerji Gereksinimleri (kkal / gün) 

          Yaş (yıl) n                                    Erkek                                     Kız 

4-6                                                1800                                       1800 

7-10                                              2000                                       2000 

11-14                                            2500                                       2200 

15-18                                            3000                                       2200 

2.2.1.3. Karbonhidrat Gereksinimi 

Karbonhidrat, sporcular için önemli bir besin maddesi olmaya devam 

etmektedir. Özellikle karbonhidratlar, yüksek performans gerektiren uzun süreli veya 

yüksek yoğunluklu aktiviteler için ana yakıt olarak kullanılır. Vücut kaslarda ve 

karaciğerde karbonhidratı glikojen olarak depolamak için sınırlı bir kapasiteye 

sahiptir. Bu depolar antrenmanları desteklemek için düzenli olarak doldurulmalıdır. 

(Burke L. H., 2011)  

Kaslarda yaklaşık 300-500 gr glikojen depo alanı, karaciğerde de 75-100 gr 

depolanır. Bu, yaklaşık 20 mil boyunca orta yoğunlukta koşmak için yeterli 

karbonhidrattır (Jose, 2008). Bununla birlikte, karbonhidrat gereksinimleri büyük 

ölçüde antrenman yüklerinden (antrenman seanslarının sıklığı, süresi ve yoğunluğu) 

ve rekabet taleplerinden etkilenir. Bu durumda, günlük karbonhidrat alımı günlük 

egzersiz seviyelerini yansıtmalıdır. Düşük vücut karbonhidrat depoları yorgunluğa, 

antrenman veya müsabaka sırasında performansın bozulmasına neden olabilir ve 

bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Yoğun aktivite zamanlarında, 

maksimum egzersiz performansını kolaylaştırmak ve egzersiz periyodları arasında 

doku onarımını desteklemek için karbonhidrat alımının artırılması gerekir. Aktivite 

düzeyinin düşük olduğu zamanlarda, karbonhidrat alımının (özellikle makarna, 

şekerli içecekler, kekler vb. Gibi yüksek yoğunluklu kaynaklardan), azalan aktivite 

yükünü dengelemek için karbonhidrat tüketiminin azaltılması gereklidir (Burke L. , 

2007) (Jose, 2008), (Villa, 2021). 

Uygun bir diyet içeriğinde özellikle sporcular için % 45 ile % 65 aralığında 

karbonhidrat bulunmalıdır (Otten, 2006). Sporcular aktiviteleri esnasında ilk 30 

dakikalık dönemde, harcadıkları glikojeni aldıkları değişik formlardaki 

karbonhidratlardan temin ederler (Pekcan, 2015). Sporcu için düzenlenecek 

beslenme programında karbonhidrat yönünden zengin tam tahıllar, sebzeler, 

meyveler, süt ve yoğurt olmalıdır. 
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2.2.1.4. Protein Gereksinimi 

 

Vücut dokularında oluşan tahribatın onarımı ve artmış fiziksel aktivite 

uyarımına yanıt olarak protein ihtiyacı artar  (Petrie H. S., 2004). Ağır antrenman 

yapan sporcular, antrenmanlarının enerji maliyetlerinin bir kısmını karşılamak ve 

antrenmandan sonra onarım ve iyileşme için ekstra proteine ihtiyaç duyabilir. Kuvvet 

antrenmanı yapan sporcular, direnç antrenmanına yanıt olarak kas boyutunu ve 

gücünü artırmak için ek protein ararlar (Mazzulla, 2018). Protein gereksinimlerindeki 

en büyük artışların, her şeyden önce yeni bir egzersiz programının veya yeni bir 

egzersiz stresi düzeyinin (örneğin, antrenmanın türü, hacmi veya yoğunluğunda bir 

değişiklik) erken aşamalarında meydana geldiğini gösteren kanıtlar vardır. Bununla 

birlikte, vücut bu strese uyum sağladığında, protein gereksinimleri daha mütevazı bir 

düzeye indirilebilir. Protein, sığır eti, tavuk, domuz eti, yumurta, süt, peynir vb. gibi 

çeşitli kaynaklardan gelir. Bazı karbonhidratlı yiyecekler de protein kaynakları 

olarak iyidir. Besin açısından zengin gıdalara odaklanan çeşitli bir diyet 

tüketildiğinde protein ihtiyaçları kolayca karşılanır. Yeterli protein alımında risk 

altında olan sporcular, kısıtlı enerji alımları ve olağandışı diyet uygulamaları (kötü 

seçilmiş vejetaryen diyetler, aşırı yüksek karbonhidrat veya az yağlı diyetler) 

olanlardır (Burke L. H., 2011). Hafif ve kısa süreli egzersizlerde, proteinlerin primer 

enerji kaynağı olarak görevleri yoktur. Ancak egzersiz süresi arttıkça proteinler, 

karaciğer glukoneogenezis yoluyla kan glukozunun korunmasına katkıda bulunur. 

Sağlıklı bir sporcu diyeti içeriğinde %10 ile %35 arasında protein bulunması 

önerilmektedir (Otten, 2006). 

2.2.1.5. Yağ Gereksinimi  

İnsanlarda yağ depoları karbonhidrat depolarından daha çoktur. Esas olarak 

yağ depolarının bulunduğu yer yağ dokusudur, ancak aktivite sırasında yakıt 

sağlayabilen önemli bir kaynak kas içindeki triasilgliserollerdir (Jeukendrup, 2004). 

Karbonhidrat ve yağ her zaman bir karışım olarak oksitlenir ve bu iki substratın nispi 

katkısı egzersiz yoğunluğuna ve süresine, aerobik kondisyon düzeyine, diyete ve 

egzersiz öncesi ve sırasında karbonhidrat alımına bağlıdır. Mutlak terimlerle ifade 

etmek gerekirse, egzersiz yoğunluğu düşük seviyeden orta şiddete yükseldikçe yağ 
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oksidasyonu artar, ancak yağın yüzde katkısı azalabilir, diyetin yağ oksidasyonu 

üzerinde de belirgin etkileri vardır. Genellikle yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı bir 

diyet yağ oksidasyonunu azaltırken, yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet yağ 

oksidasyonunu artırır. Kronik yüksek yağlı diyetlerin yarışma sırasında yağı 

oksitleme ve egzersiz performansını iyileştirme kapasitesini artırabileceği hipotezi 

çekici olsa da, çok az kanıt bunun doğru olduğunu göstermektedir (Pendergast, 

2000). Uzun süreli ve yorucu egzersiz sırasında karbonhidrat ütilizasyon hızı, çalışan 

kasın enerji ihtiyacı ile yakından ilgilidir. Aksine, egzersiz sırasında yağ kullanımı 

sıkı bir şekilde düzenlenmemiştir. Yağ metabolizması ile enerji harcamasını 

yakından eşleştiren bilinen bir mekanizma yoktur. Bu nedenle yağ oksidasyonu, esas 

olarak yağ mevcudiyetinden ve karbonhidrat kullanım oranından etkilenir (Meng K. 

Q., 2020). Antrenman sırasında yağ kullanımı arttıkça vücutta kas ve glikojen 

kullanımı azalır.  Yorgunluk geciktirilerek böylece egzersiz süresi daha da uzatılır 

(TÜBER, 2015).  Egzersizin süresi ve yoğunluğu yağ ihtiyacını belirler. Sağlıklı bir 

sporcu diyeti içeriğinde %25 ile %35 arasında yağ bulunması önerilmektedir (Otten, 

2006). Doymuş yağlar toplam enerji alımının % 10'unu geçmemelidir. Balık, yağsız 

et, kümes hayvanları, kuruyemiş, tohum, süt ürünleri,  zeytin ve kanola yağları iyi 

yağ kaynakları arasındadır (Purcell, 2013). 

2.2.1.6. Vitaminler ve Mineraller 

Metabolik reaksiyonları katalize eden enzimlerin ko-faktörü olarak, bağışıklık 

sistemi ve anti oksidanlar olarak, oksijen transportu ve oksidatif metabolizma için, 

vücut dokularının büyümesi ve onarımı da dahil olmak üzere birçok önemli süreçte, 

vücutta vitamin ve minerallere ihtiyaç vardır. Temel bir vitamin veya mineralin 

sürekli olarak eksikliği, sağlığın bozulmasına neden olur ve sağlıklı olmayan bir 

sporcunun da en iyi şekilde performans gösterme olasılığı son derece düşüktür 

(Jeukendrup, 2004). Vitaminler, diyette ihtiyaç duyulan organik bileşiklerdir. 

 

          Fiziksel aktivite bazı vitaminlere (örneğin, C vitamini, riboflavin ve 

muhtemelen piridoksin, A vitamini ve E vitamini) ihtiyacı artırabilir. Bu artan 

gereksinim tipik olarak dengeli, yüksek karbonhidratlı, orta proteinli, az yağlı diyet 

tüketilerek karşılanır. Bazı vitaminler antioksidan görevi görür. Antioksidanlar 

serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı vücutta önemli bir savunma mekanizması 
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sağlamaktadır. Birçok sporcu çeşitli dozlarda antioksidan vitaminler (A, C ve E 

vitaminleri) tüketir, ancak aşırı antioksidan alımı aynı şekilde yardımcı olmayabilir. 

Fiziksel olarak aktif bireylerin, RDA değerlerinin üzerinde miktarlarda antioksidan 

bileşikler tüketip tüketmemesi konusundaki tartışmalar sürmektedir (Gomez-Cabrera, 

2005). Mevcut veriler, sporcular için antioksidan takviyeleri önermek için yeterlidir, 

özellikle günlük fiziksel iş yükü çok yüksek olduğunda veya kısa bir süre içinde 

birkaç yarışmanın eşleştirildiği durumlarda önerilir. Beslenmede, mineral terimi 

genellikle diyet içeriğine işaret eder. Yaşam süreçleri için gerekli olan temel 

maddeler, vücuttaki oluşum derecelerine ve diyette ihtiyaç duyulan miktarlara göre 

makro mineraller veya mikro mineraller (eser elementler) olarak sınıflandırılır (Jose, 

2008).  

         Optimum sağlık ve fiziksel performans için diyetle uygun mineral alımı 

gereklidir. Bazı mineraller (örneğin, kalsiyum ve fosfor) kemikler ve dişler dahil 

vücut dokuları için yapı taşlarıdır. Metabolizmanın düzenlenmesinde rol oynayan 

enzimlerin normal işlevi için bir dizi mineral (örn. magnezyum, bakır ve çinko) 

gereklidir ve bazı mineraller (örneğin, demir ve çinko), bağışıklık hücreleri, diğer 

bazı mineraller (örneğin sodyum, potasyum ve klorür) hücre içi ve hücre dışı 

sıvılarda çözünen iyonlar ve elektrolitler olarak mevcuttur (Negro, 2013) (Lovell, 

2008) . Vitaminler gibi mineraller de enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Düzenli 

egzersiz, özellikle sıcak bir ortamda, ter ve idrarda çeşitli mineral kaybına neden 

olur, bu da ağır antrenman yapan sporcularda çoğu mineral için günlük ihtiyacın 

arttığı anlamına gelir. Ancak demir ve çinko haricinde izole mineral eksiklikleri 

nadirdir (Jose, 2008). 

 2.2.1.7. Su ve Elektrolit Dengesi 

İyi su içmek, optimum egzersiz performansı için önemli bir husustur. 

Dehidrasyon (% 2 vücut ağırlığı kaybı), sıcak çarpması gibi potansiyel olarak yaşamı 

tehdit eden ısı yaralanması riskini artırır (Maughan, 2010). Günlük su dengesi, su 

kazancı ve su kaybı arasındaki net farka bağlıdır. Su kazanımı, su alımı (sıvılar ve 

gıda) ve vücut üretiminden (metabolik su) meydana gelirken, su kayıpları solunum, 

gastrointestinal, renal ve ter kayıplarından kaynaklanmaktadır. Normal koşullarda, 

hücresel metabolizma sırasında üretilen metabolik su hacmi, solunum yolu suyu 

kayıplarına ve gastrointestinal sistem yolu su kayıplarına yaklaşık olarak eşittir  
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Böbrekler, idrar çıkışını (20 ile 1000 mL / saat) ayarlayarak su dengesini düzenler. 

Egzersiz boyunca,  egzersiz ve ısı stresi hem glomerüler filtrasyonu hem de renal kan 

akışını önemli ölçüde azaltır ve bu da idrar çıkışının azalmasına neden olur. Bu 

nedenle, terleme, egzersiz-ısı stresi sırasında su kaybının birincil yolunu sağlar, ısı 

dağılımına ve kas kasılmasına fizyolojik adaptasyonlarla artan vücut ısısının 

düşmesine (termoregülasyon) izin verir. Termoregülasyon mekanizmaları vücut 

ısısındaki aşırı yükselmeleri önler. Egzersiz sırasında artan kas aktivitesi, kas gücü 

gelişimi için enerji sağlayan metabolik reaksiyonların verimsizliği nedeniyle vücutta 

ısı üretiminde artışa neden (Vitale, 2019), (American College of Sports Medicine, 

2009). Ter kayıpları aşağıdakilerden etkilenir: egzersizin süresi ve yoğunluğu, çevre 

koşulları, giyilen giysi/ekipman türü ve birçok bireysel özelliğe göre vücut ağırlığı, 

genetik yatkınlık gibi, ısı alışma durum ve metabolik etkinlik. Toplam vücut sıvısı, 

vücut kütlesinin yaklaşık %60'ı kadardır ve yaklaşık %45 ile %75 arasında değişir. 

Bu farklılıklar temel olarak vücut kompozisyonundan kaynaklanmaktadır: yağsız 

kütle ~%70-80 sudur, yağ dokusu ise ~% 10 sudur. Eğitimli sporcular, yüksek kas 

kütlesine sahip olmaları nedeniyle nispeten yüksek toplam vücut sıvısı değerlerine 

sahiptir (Negro, 2013), (Almond, 2005). 

2.3. Genç Sporcular 

Sporcular erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları geliştirmeye teşvik 

edilmelidir. Ergenlik, yiyecek seçiminde ve yemek hazırlamada artan bağımsızlıkla 

işaretlenmiş bir zamandır (Villa, 2021). Sporda başarı vaadi, iyi beslenme 

uygulamaları geliştirmek için güçlü bir motivasyon sağlayabilir. Bilgi ve iyi rol 

modelleri örneği, genç bir kişinin günlük (antrenman) diyetlerinde sağlıklı beslenme 

uygulamalarının yanı sıra rekabete özel hazırlık geliştirmesine yardımcı olabilir. İyi 

yiyecek ve içecek seçimleri içeren iyi beslenme uygulamaları, sportif başarı ve 

sağlıklı bir yaşam için formülün bir parçasıdır. 
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2.3.1. Genç Sporcuların Özel İhtiyaçları 

Yetişkinler için belirlenen spor beslenme ilkelerinin çoğu genç sporculara 

benzer olsa da, bazı önemli fizyolojik, metabolik ve biyomekanik farklılıklar vardır 

(Jose, 2008), (Meyer, 2007). Çocuklar ve ergenler, yeterli enerji, protein, temel 

yağlar ve mineral alımları arasında ek besin desteğine ihtiyaç duyarlar. Genç 

sporcular egzersiz sırasında metabolik hareket ve tercihli yağ oksidasyonu için daha 

yüksek bir metabolik faliyete sahiptir. Genç sporcular, özellikle çocuklar, daha 

yüksek yüzey alanı ağırlık oranı, daha düşük iklimlendirme ve daha düşük terleme 

oranı nedeniyle termoregülasyon dezavantajlıdır (Villa, 2021). Aktif gençler, eğitim 

ve büyüme maliyetleri eklendiğinde enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılamada 

zorluklar yaşayabilirler. Örneğin, yürüme ve koşma sırasında çocukların vücut 

kütlesinin kilogramı başına enerji gereksinimleri yetişkinlere göre %30'a kadar daha 

yüksek olabilir (Jose, 2008). Ayrıca, negatif bir enerji dengesinin, büyüme hormonu 

ve IGF-1 gibi normal büyüme ve gelişme için tipik olan büyüme faktörlerinin 

üretimini engelleyebileceği dikkate alınmalıdır. Bu hormonal değişiklikler, normal 

büyüme ve vücut büyüklüğünün gelişmesine zarar verebilir. Bu nedenle genç 

sporculara beslenme uzmanları tarafından doğru bir enerji ve protein alımına nasıl 

ulaşılacağı, aşırı yağ ve şeker açısından zengin gıda alımından nasıl kaçınılacağı ve 

büyüme bozukluklarını önlemek için yeterli vitamin ve mineral alımının nasıl 

sağlanacağı konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekir (Meyer, 2007), 

(Vitale, 2019). Belirli bir gecikmiş büyüme ve olgunlaşma riski taşıyan denekler, 

vücut kütlesini veya yağ içeriğini azaltmayı amaçlayan sporculardır (American 

Academy of Pediatrics Committee on Sports Medicine and Fitnes, 2005). Estetik, 

kuvvet ve ağırlığın belirleyici faktör olduğu sporla uğraşan kadın sporcular arasında 

sıklıkla görülür. Ayrıca yetişkinlikte osteopeni veya osteoporoz gelişme riski artarak 

amenore ve azalmış kemik yoğunluğu ile sonuçlanabilir. Vücut kütlesinde bir azalma 

gerekiyorsa, kademeli olmalı ve her hafta vücut kütlesinin %1.5'in den fazla 

olmamalıdır (American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition - Sports 

nutrition. , 2004 ). Vücut kompozisyonundaki değişiklikler, sağlık ve performans 

üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kalifiye personel tarafından izlenmelidir. 
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2.3.2. Gençlerde Makro Besinler 

Aktif çocuk ve gençlerin makro besin ihtiyaçları temel olarak sporlarının 

artan enerji taleplerinden dolayı hareketsiz olanlardan daha yüksektir. Bununla 

birlikte, kalori ihtiyaçlarındaki önemli farklılıklar, hareketsiz yaşıtlarına kıyasla 

yalnızca çok aktif gençler için mevcuttur. Protein gereksinimleri açısından, genç 

sporcular için sınırlı veri mevcuttur. Yetişkinlerde, sporcular için üst düzey protein 

gereksinimi yaklaşık 2.0 g/kg/gündür ve bu miktarın düzenli bir fiziksel aktivite 

programına dahil olan çocuklar ve ergenler için de yeterli olması beklenir (Jose, 

2008), (Vitale, 2019) . 

2.3.3.Gençlerde Mikro Besinler 

Genç nüfusta en az iki mineral alımı değerlendirilmelidir: kalsiyum ve demir. 

Kemik mineral birikiminden sorumlu çok sayıda faktör arasında, özellikle çocukluk 

döneminde yeterli kalsiyum alımı kritiktir (Jose, 2008). Enerji alımını kısıtlayan 

sporcular, yetersiz kalsiyum alımı için özellikle risk altında olabilir. Kalsiyum, tüm 

çocuklarda kemik kütlesi gelişimi için önemli olmasına rağmen, yeterli kalsiyum 

alımı ve düşük kemik mineral içeriği olan sporcular için stres kırıkları ile 

ilişkilendirilmiştir. Günlük kalsiyum alımının doğru olmasını sağlamak için diyetin 

enerji ihtiyacını günde en az üç porsiyon süt ürünleri ve / veya diğer kalsiyumla 

zenginleştirilmiş yiyeceklerle karşılaması gerekir (Jose, 2008). Çalışmalar, ergen 

sporcularda, tipik olarak genç kızlarda yüksek oranda demir eksikliği olduğunu 

göstermektedir. Demir eksikliği atletik performansı bozarak hemoglobin kapasitesini 

ve miyoglobinin kanda ve kaslarda oksijen taşıma kapasitesini düşürür. Demir 

eksikliğini değerlendirmek için hemoglobin, hematokrit ve ayrıca toplam demir 

bağlama kapasitesi, serum ferritini ve transferini ölçmek önemlidir (Jose, 2008). 

Demir eksikliği durumunda, genç sporcular her hafta kırmızı et veya 

zenginleştirilmiş demir gıda porsiyonlarını artırmaya teşvik etmelidir. 

2.3.4. Gençlerde Egzersiz Sırasında Sıvı Alımı 

Son olarak, genç sporcular sıvı alımlarını izlemelidir. Dehidrasyonu önlemek 

için egzersizden önce ve sonra vücut kütlesini izlemeleri tavsiye edilmelidir. 

Dehidrasyon sırasında, genç sporcuların iç sıcaklıklarında yetişkinlere göre daha 
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hızlı artış olur (Krabak, 2016). Bu bulgular, fiziksel egzersiz sırasında çocuklar ve 

ergenler tarafından sıvı alımının teşvik edilmesi ve izlenmesinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Uzun süreli spor aktiviteleri için, özellikle 90 dakikanın üzerinde 

olanlar için, normal sudan daha hoş bir tada sahip olan, yeterli karbonhidrat 

konsantrasyonu (%6-8) ve ozmolariteye sahip bir spor içeceği kullanılabilir. Genç 

sporcular fiziksel aktivite sırasında 15-20 dakikada bir 150-300 mL içmeye teşvik 

edilmelidir (Chorley, 2007), (Negro, 2013). Şişelenmiş içecekler, yutmayı 

kolaylaştırmak için hazır bulundurulmalı ve kişisel tercihlere dayalı olmalıdır. 

2.4. Fiziksel Uygunluk ve Bileşenleri 

Sağlık, fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve mental olarak iyi olma hali olarak 

tanımlanır (WHO). Dengeli ve yeterli beslenmenin sağlığı olumlu yönde 

etkilemesine benzer şekilde, yapılan fiziksel aktiviteler de sağlık üzerine fizyolojik, 

motorik, psikolojik ve sosyolojik yararlı etkiler oluşturmaktadır (Zorba E. S., 2017).  

Amerikan Spor Hekimliği Koleji (American College of Sports Medicine; 

ACSM) fiziksel uygunluğu, mesleki, rekreasyonel ve günlük aktiviteleri, aktif bir 

şekilde yorulmadan ve enerji ile gerçekleştirme becerisi olarak tanımlamaktadır. 

(ACSM., 2014). Bireyin kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk gibi unsurları 

ve bu unsurların birlikte çalışma düzeyi fiziksel uygunluk ile ilişkilidir (Zorba E. S., 

2017). Fiziksel uygunluk yapılan aktivitelere özeldir. Bu nedenle spor branşlarına 

göre fiziksel uygunluğun geliştirilmesiyle sporcu sağlığı olumlu olarak etkilenir. Bu 

etkiler; ideal ağırlığa ulaşmasında yardımcı olması kemik ve kas kütlesinden 

kayıpları yavaşlatması, kan basıncını düşürmesi, esnekliği arttırması, denge 

yeteneğini geliştirerek, düşme ve yaralanma risklerini azaltması, uyku düzeni 

sağlaması ve stresten uzaklaştırarak sağlıklı bir yaşam sunmasıdır (Swain ve 

Franklin, 2006).  

Sportif aktivite düzeylerine göre yüksek fiziksel uygunluğa sahip sporcular 

spor yapmayan bireylere göre daha geç yorulduklarından aktivitelerini daha uzun 

süre sürdürebilirler. Ancak bu sporcuların hedefledikleri başarıya ulaşabilmeleri 

yüksek performans ve fiziksel uygunluk düzeylerini yakalayabilmeleri ve korumaları 

zorunludur (Zorba E. S., 2017). 
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Fiziksel uygunluk bileşenleri sağlık ve performans olarak iki ana başlıkta 

toplanabilir; sağlık bileşenleri, kassal uygunluk, vücut kompozisyonu ve 

kardiyovasküler uygunluk olarak belirlenirken, koordinasyon, denge, çeviklik, güç, 

hız ve reaksiyon zamanı kısmı ise performansla ilişkili kısım olarak 

değerlendirilmektedir (Şekil 2.1), (ACSM., 2014). 

 

 

Şekil 2.1. Fiziksel Uygunluk Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel 
Uygunluk 
Bileşenleri

1

Sağlıkla ilişkili 
fiziksel uygunluk

-Kassal (kas kuvveti ve kas 
dayanıklılığı) uygunluk

Vücut kompozisyonu 

-Kardiyovasküler uygunluk 

--Esneklik  

2

Performansla 
ilişkili fiziksel 

uygunluk

-Koordinasyon

-Denge 

-Çeviklik

-Güç 

-Hız  

-Reaksiyon zamanı 
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2.4.1. Kassal Uygunluk Bileşeni 

Vücudumuzda sinir hücreleri gibi uyarılabilme ve uyarıları iletebilme 

yeteneğine sahip kas hücreleri uyarılara kasılma işlevi ile cevap verir. Yaşamsal 

aktiviteler ve spor aktivitelerinin başarılması kas dokumuzun kasılarak açığa 

çıkardığı kuvvet ile meydana getirilir. Vücudumuzun iç organlarının çeperini 

döşeyen düz kaslar istemsiz kasılırken, iskelet sitemindeki kaslarımız istemli 

hareketten sorumludurlar. Kalp kası ise yapı olarak çizgili kaslara benzemesine 

rağmen işlev olarak düz kaslara bezer. (Zorba E. S., 2017).  

Kas kuvveti, kas dayanıklılığı ve esneklik bileşenlerinden oluşur. Kas kuvveti 

fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak artan yaş ile birlikte düşüş gösterir.  Kas 

kuvveti; bir kas veya bir kas grubunun bir dirence maksimal kasılma ile karşı 

koyabilmesi, yani bir dirence karşı maksimum bir kuvvet uygulayabilme yeteneği 

olarak tanımlanırken, kas dayanıklılığı ise bir kas grubunun submaksimal bir 

kasılmayı uzun süre yapabilmesi ya da koruyabilmesi, bir başka ifadeyle 

submaksimal kuvveti devam ettirebilme yeteneğidir (Baltacı, 2016). Kuvvet gelişimi 

puberteye kadar her iki cinste paralel seyrederken, puberteden sonra farklılaşır ve bu 

gelişim erkeklerde 20-30 yaş arasında, kızlarda ise 20 yaş civarında zirveye 

ulaşmaktadır. (Günay, 2018).  Hareketi meydana getiren kaslar kuvvet oluşturmak 

için üç kasılma şekli olan izometrik, izotonik ve izokinetik olarak kasılma 

göstererirlerken, kas kuvvet ve dayanıklılığı bazı aletler yardımıyla 

ölçülebilmektedir. Kablolu tensiyometre ve dinamometreler izometrik (statik) 

kuvveti ölçmek için kullanılmaktadır.  İzotonik kuvvet ölçümünde de bir tekrarlı 

kaldırılan en yüksek ağırlık, üst ve alt ektremite kuvveti için benchpres ve leg pres 

metodları uygulanmaktadır. İzokinetik yöntemlerde ise bilgisayar desteği alınır. 

Bilgisayar takviyeli aletler kullanılarak yapılan kas kuvveti, kas gücü ve kas 

dayanıklılığı ölçümleri geçerli yöntemler olarak bilinir. Ayrıca bunların dışında kas 

kuvvetini ağır bir objeyi fırlatma, el dinamometresiyle kavrama, dikey sıçrama veya 

uzun atlama gibi aktivitelerle de ölçüm yapan yöntemler de vardır (Genç, 2019 ), 

(Sevim, 2010).  
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2.4.1.1. Kassal Uygunluğun Kuvvet Bileşeni 

         2.4.1.1.A. Kuvvet 

Kuvvet, en temel anlamıyla bir dirence karşı koyabilme kabiliyetidir. 

Maksimal kas kasılmasıyla bireyin ürettiği güç kuvveti tanımlamaktadır (Hay, 2011). 

Kuvvet, birçok spor branşında gelişmeyi belirleyen ve başarıyı etkileyen 

temel motorik özelliklerden bir tanesidir. Kuvvet bir dirence karşı dayanma kabiliyeti 

ve bir dirence karşı koyabilme durumu olarak ifade edilebilir.  

Sporda kuvvet genel olarak iç ve dış fiziksel dirençlere karşı koyabilmemizi 

sağlayan sinir ve kas koordinasyonunun sonucudur. 

Elit seviyede spor yapanların ulaşabileceği maksimum güç; sporcunun yapmış 

olduğu harekete karşı verdiği reaksiyon, biyomekanik özelliklerine ayrıca tepki 

verecek kasların kasılma büyüklüğüne bağlıdır. Güç ve direnç gerektiren sporsal 

aktiviteler esnasında, birbirine bağlı bulunan kaslar arasında düzen yer alır. Kaslar 

genel olarak art arda bir düzen içerisinde aktiviteye katılırlar (Gürol, 2013). 

Sporcuların kassal faaliyetler aracılığı ile dış dirençleri yenmesi, bu dış 

dirençlere karşı koyarak bir kütleyi hareket ettirmesi ve dirence kasılarak cevap 

vermesi maksimum kasılma gücü üretebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Akarsu, 

2008), (Aktaş, 2010) 

Newton’un ikici hareket kuramına göre kuvvet, kütle ve ivmelenmenin 

çarpımına eşittir. Kuvvet, yön, büyüklük ya da uygulama noktası olarak belirlenebilir 

(Hamzaoğulları, 2009). 

Sporda verimin devamlı artması için düzenli yapılan egzersizlerle kuvvet 

artışı ve bununla birlikte kas hipertrofisi oluşur.  Kas kuvveti artışı esnasında 

meydana gelen kas hipertrofisi, vücutta bazı değişikliklere neden olur ortaya çıkan 

bu değişim ile birlikte normal vücut ağırlığı ve yağsız vücut ağırlıklarında artma 

olduğu bilinmektedir (Şentürk, 2010). 

          2.4.1.1.B. Kuvvet Türleri 

Bilim adamları ve spor uzmanları kuvveti karmaşık bir özellik olduğundan bir 

branşa yönelip yönelmemesine göre, çalışma biçimi ve kasın kasılma çeşitlerine 

göre, niceliğine ve karşı konulan dirence göre farklı birçok sınıflandırmalarla 
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açıklamaya çalışmışlardır. Letzelelter, kuvveti genel ve özel kuvvet olarak ikiye 

ayırmıştır 

2.4.1.1.C.Genel Kuvvet 

Genel kuvvet herhangi bir spor branşına özgü olmayan, vücuttaki tüm kas 

gruplarının çok yönlü ve kasların (fleksiyonda / ekstansiyonda / abdüksiyonda / 

addüksiyonda) ürettiği kuvvet şeklidir (Saygı, 2010). 

Tüm kuvvet programının temeli olduğundan, spora yeni başlayan sporcuların 

ilk yıllarında dikkatli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.  Genel kuvvet düzeyi 

düşük bir sporcunun, tüm gelişimini sınırlayan bir özelliktir. Bu özellikler göz 

önünde bulundurulduğunda antrenörler ve spor uzmanları sporculara ilk yıllarında 

uyguladıkları kuvvet antrenmanlarında genel kuvvete önem vermelidirler (Bompa T. 

, 2007), (Bompa T. H., 2009). 

         2.4.1.1.D. Özel Kuvvet 

Seçilen branşın özelliklerine göre kullanılan ve maksimal seviyeye kadar 

geliştirilen kuvvet türüdür. Genel olarak özel kuvvet elit düzeydeki atletler için 

hazırlık aşamasının sonuna yaklaşırken kademeli bir şekilde diğer motorik özellikler 

ile bütünleştirilerek uygulanan kuvvet şeklidir (Atılan, 2010). 

Spor faaliyetleri esnasında kaslar tarafından salt kuvvet ve görece kuvvet 

türleri de açığa çıkarılır. Mutlak kuvvet ise vücut kütlesinden bağımsız olarak,  bir 

sporcunun değişik spor hareketi (itme, çekme) esnasında oluşturduğu, sedanterlerde 

ise kas kasılması esnasına üretilen maksimal kuvvetin % 30 - 40 üzerinde olan 

kuvvettir (Muratlı, 2007). Relatif kuvvet bireylerin vücut ağırlıklarına karşı 

geliştirdikleri en büyük kuvvet olarak adlandırılır. Kas kuvveti ile vücut ağırlığı 

arasındaki ilişkilerde relatif kuvvetten faydalanılmaktadır. Bu kuvvette önemli olan 

sahip olunan ağırlıkta gerekli olan maksimal kuvvetin elde edilmesidir (Aktaş, 2010), 

(Muratlı, 2007). 

Performansla ilgili fiziksel uygunluğun belirlenebilmesi için, esneklik ve sürat 

üzerinde etkili olan kassal kuvvet ölçümlerinden el kavarama kuvveti (Pençe 

kuvveti) ve bacak kuvveti gibi statik kuvvet ölçümleri alınır. Bu testler, genel olarak 

uygulanan performans testlerinin alt gurubu olan temel verimlilik testlerindendir 

(Bayraktar, 2009). 
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2.4.2. Vücut Kompozisyonu Bileşeni 

2.4.2.1. Vücut Kompozisyonu 

Vücudumuzda metabolik yönden aktif olan yağsız kütlenin (depo dışı yağ) 

metabolik olarak inaktif olan yağ kütlesine (depo yağı)  oranı, vücut 

kompozisyonunu verir (Akgül, 2016). Vücut bileşimini meydana getiren bu kısımlar 

arasında dengeli bir ilişki mevcuttur. Bu kısımlar ise yağ kütlesi, yağ yüzdesi, yağ 

harici kütle, yağ harici kütle yüzdesi ve vücut yoğunluğu değişkenleridir (Wang, 

1992). Herhangi bir değişkenin oranındaki bozulma vücudumuzun dengesini 

etkileyebilmekte ve hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Vücut yağ dağılımı obezite 

ile ilişkili sağlık riskinin önemli bir göstergesidir. Gövde de özellikle de abdominal 

bölgede yağ birikmesi fazla olanlar hipertansiyon, tip II diyabet, hiperlipidemi, kalp 

ve damar hastalıkları açısından artmış risk altındadırlar. 

Özelikle spor yapan bireylerde vücut kompozisyonunun belirlenmesi 

performans açısından önemli bir göstergedir. Yağsız kütle oranı ile fiziksel 

performans doğrudan ilişkilidir ve yağ oranındaki azalma performans artışına 

doğrudan katkı sağlamaktadır.  Bu nedenle sporcularda vücut yoğunluğunu bulup 

buradan da vücut yağ yüzdesini tahmin edip hesaplamak bireyin fiziksel durumunu 

ve performansını göstermesi açısından son derece yararlı bilgiler sunmaktadır. 

Vücudun bileşimini oluşturan yapılar farklı düzeylerde organize olmuş yapılardan 

meydana gelmiştir. Bu yapılar, atomik düzeyde; kalsiyum, hidrojen, nitrojen, oksijen, 

fosfor, karbon, azot, elementlerinden oluşmuş olup vücut kitlesinin %98’ini oluşturur 

(Keys, 1953). Moleküler düzeyde, bileşenlerinde protein, yağ, su, karbonhidrat 

(glikojen) ve mineral içeren 5 ana kimyasal gruptan oluşan: yüz binden fazla 

kimyasal bileşenden oluşan bir yapıdır. Hücresel düzey, vücut toplam hücre kütlesi, 

hücre dışı sıvı ve hücre dışı katılara bölünür.  

Vücudumuzu oluşturan total hücre kütlesi aynı işlev ve fonksiyonları 

yürütmek üzere bir araya toplanarak doku-organ- sistem organizasyonu ile tüm 

yapıyı meydana getirir. Vücudumuzdaki dokular temelde dört guruba ayrılır; epitel 

dokusu, kas, sinir, bağ ve destek doku. Bağ dokusunun özelleşmiş formları olan yağ 

ve kemik dokusu, kas dokusuyla birlikte vücut kütlesinin yaklaşık %75’ini 

oluşturmaktadır. Vücut kompozisyonunu oluşturan değişik düzeylerdeki bu 

bileşenlerin dağılımı bazı antropometrik tekniklerle ölçülebilen vücut kısımları 
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sayesinde mümkün olabilmektedir (Lukaski, 1987). Bu bileşenler; özellikle fiziksel 

aktivite/spor durumu ile birlikte, beslenme durumu, yaş, cinsiyet, yaşam biçimi, 

hastalık durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir (Zorba E. Z., 1995). 

2.4.2.2. Boy Uzunluğu 

            Yapılan bazı çalışmalarda, fiziksel aktivitenin boy uzunluğu üzerine az da 

olsa bazı etkileri olduğunu önermeleri olsa da düzenli yapılan fiziksel aktivitenin boy 

uzama hızı üzerine bir etkisi olduğunu göstermeye yeterli kanıt yoktur. Boy uzama 

hızı üzerine fiziksel aktivite dışında bazı faktörlerin; biyolojik yapı, spor branşlarına 

gerekli uygun yetenek seçimi, bireysel farklılıklara bağlı olabileceği ifade 

edilmektedir (Malina, 2007). 

2.4.2.3. Vücut Ağırlığı 

Vücut ağırlığı ile ilişkili çalışmalar fiziksel aktivitenin yağsız vücut kütlesini 

arttırdığı ve yağ kütlesini de azalttığını göstermektedir. Gelişme çağındaki bireylerde 

ise her iki cinste de, yağsız kütlelerdeki artışa bakıldığında, büyüme ve gelişmeden 

mi kaynaklı ya da fiziksel aktiviteden mi kaynaklı olduğunu belirlemek zordur. Obez 

bireyler dışında, ağırlık artışı ile fiziksel aktivite artışı arasında ters orantı olmakla 

birlikte, korelasyonlar genellikle düşüktür ve aktivitelerine bakılmaksızın erkek ve 

kızlar arasındaki vücut farklılıkları küçük olma eğilimindedir (Lohman T. G., 2006).  

2.4.2.4. Ağırlık Yönetimi 

Vücut ağırlığı yönetimi, birçok sporcu için önemli bir performans 

belirleyicisidir ve spor beslenmesinde anahtar konulardan biridir (Jeukendrup, 2004), 

(Jose, 2008). Bazı sporcular kilo vermeye çalışır, bazıları ise kilo almaya çalışır. Bazı 

ağırlık taşıyan faaliyetlerde (örneğin koşmak ve zıplamak vb.) ekstra ağırlık bir 

dezavantaj olabilir ve vücut yağını azaltmak önemlidir, ancak bazı temas sporlarında, 

Amerikan futbolu ve rugby gibi, ekstra kilo bir avantaj olabilir ve kas kütlesini 

artırmak ortak bir hedeftir. Dans ve jimnastik gibi diğer sporlar için zayıflık esas 

olarak estetik nedenlerle önemlidir. Kilo verme veya kilo alma arzusu, yarışmacı 

sporcularla sınırlı olmayıp, fiziksel görünümünü değiştirmek isteyen rekreasyonel 
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sporcular ve hareketsiz bireyler arasında da yaygındır (Jeukendrup, 2004), (Jose, 

2008). 

2.4.2.5.Vücut Kompozisyonu Ölçümü 

Vücut kompozisyonu ölçülerek, vücudun en önemli yapısal bileşenleri; kas, 

kemik ve yağ belirlenebilir. Çeşitli vücut kompozisyonunu ölçmek için geliştirilen 

teknikler (Tablo 2.3) (Jeukendrup, 2004). Beden kütle indeksini (BKİ) ölçmek için 

geleneksel ağırlık-yükseklik tabloları, atletik bir popülasyona uygulandığında güçlü 

sınırlamalara sahiptir. Örneğin, vücut geliştirme alanındaki bir sporcu (180 cm, 100 

Kg [6 ft, 220 lb]) çok düşük vücut yağına sahip olabilir, ancak BKİ tablolarına göre 

fazla kilolu olarak sınıflandırılabilir. Açıkçası "ekstra" ağırlık vücut yağı değil kastır, 

bu da hatalı sınıflandırmaya ve muhtemelen yanlış tavsiyelere yol açmaktadır 

(Jeukendrup, 2004), (Jose, 2008).  

 

Tablo 2.2. Vücut Kompozisyonunu Ölçmek için En Çok Kullanılan Teknikler 

Skinfold: Tahmini Yağ kütlesini veren bir kaliper ile deri altı yağ 

ölçümü 

Hidrostatik Tartım: 

 

Tahmin için Arşimet prensibine dayalı su altı tartımı yağsız 

vücut kütlesi ve yağ kütlesi ölçümü 

Hava pletismografisi (BOD 

POD): 

 

Yağsız vücut kütlesini tahmin etmek için hava 

deplasmanının ölçülmesi 

Biyoelektrik empedans analizi 

(BIA): 

Toplam vücut suyu, yağsız vücut kütlesi ve yağ kütlesini 

tahmini ölçmek için elektriksel bir akım direncinin ölçümü 

Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DEXA): 

Vücut kütlesi, yağ kütlesi, toplam vücut suyu, yağsız kemik 

mineral yoğunluğunu ölçmek için iki yoğunlukta röntgen 

taraması 

2.5. Atletizm 

Çok yönlü özelliklerinden dolayı atletizm, spor dalları içinde ve toplum 

eğitiminde temel spor dalı olarak kabul edilmektedir (Kadiroglu, 2006).Tabiatta 

koşular, atmalar ve atlamalar şeklinde ifade edilen doğal hareketleri içeren atletizm, 

vücudun en iyi şekilde gelişimine katkı sağlar. Atletizm branşlarında zaman, mesafe, 

yükseklik temel prensiptir. Koşular zamana, atmalar mesafeye, atlamalar ise 

yüksekliğe karşı konulan mücadeleleri ifade etmektedir. Vücut fonksiyonlarının 

optimal düzeye ulaşmasını sağlamak için atletizm branşına uygun seçilen ve bütün 
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yaş devrelerinde uygulanabilen bu hareketler bedenin eğitimine katkı sağlar 

(Çalışkan, 2013) . 

Atlama, atma, yürüme ve koşu gibi aktivite dallarından oluşan atletizm 

kompleks bir spor dalıdır. Bu hareketler sayesinde nöromüsküler etkinlikte artışla 

beraber motorik özelliklerinden kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik, beceri ve 

gücün geliştirilmesine destek sağlanır. Atletizm dalları ve yarışmalarının, zihinsel 

gelişime de yardımcı olduğu ayrıca planlı olma, disiplin, doğruluk, azim, cesaret, 

sabırlı olma, yardım etme gibi özellikleri de bu sportif faaliyetler esnasında 

kazanıldığı belirtilmektedir (Arsić, 2017) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Türü  

Bu araştırmanın amacı, elit genç atletlerin beslenme durumları, vücut bileşimi 

ve kuvvet ölçümleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırma retrospektif, 

tanımlayıcı ve kesitsel niteliğindedir. 

3.2.Araştırma İzinleri 

Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 29.01.202 tarihinde 2021/47-51 karar 

numarası ile araştırmanın etik yönden uygun olduğuna karar verilmiştir (Ek-1). 

Araştırmaya katılan bireylerde 18 yaşından küçük olanların ebeveyn ve 

antrenörlerinden önce sözlü olarak izin alınmış, daha sonra imzalı olarak antrenör 

onaylı izin belgesi alınmıştır (Ek-2). 

Geçerlilik ve güvenilirliği Demir G.T, (Demir, 2019) tarafından yapılmış olan 

“Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)”  kullanım izni araştırmacıdan 

alınmıştır (Ek-3). 

3.3.Araştırma Evreni ve Örneklemi  

Araştırma Ocak 2021 – Mayıs 2021 ayları arası,  pandemi nedeniyle gerekli 

tedbirlere uyularak,  olimpik atletizm hazırlık kampı olarak kullanılan, Dicle 

Üniversitesi Spor Tesisleri’nde (Diyarbakır) gerçekleştirildi. Dışlama kriterleri göz 

önünde bulundurularak ve gönüllü olmayı kabul eden, 15-22 yaş aralığında büyüme 

ve gelişme döneminde olan 24 elit sporcu dahil edilmiştir (Villa, 2021). Tanısı 

konulmuş ruhsal hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar çalışmaya dahil 

edilmemiştir. 

3.4. Araştırma Genel Planı  

Araştırmaya katılan tüm elit sporculardan alınan veriler yüz yüze görüşmeyle 

elde edilmiştir. Çalışmaya katılan sporcuların kamp başlangıcında ve antrenman 

öncesinde vücut bileşimi analizleri, seçilmiş antropometrik ölçümleri ve kuvvet 

parametre ölçümleri alınmıştır (EK-5). Eş zamanlı olarak atletlerin sosyo-demografik 

özelliklerini, vitamin-mineral alımlarını, sigara ve alkol kullanım durumlarını ve 



 
 

24 
 

beslenme alışkanlıklarını öğrenmeyi amaçlayan sorulardan oluşan formlar (EK-6) ve 

geçerlilik ve güvenilirliği Demir  (Demir, 2019) tarafından yapılmış olan “Sağlıklı 

Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)” izin alınarak uygulanmıştır(EK-7).  

Sporcuların besin tüketim sıklığı (EK-8) ve 24 saatlik besin tüketim kaydı (EK-9) 

saptanmıştır (Şekil3.1).  

 

 

 

Şekil 3.1. Araştırma Genel Planı Algoritması 

3.5. Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) 

Sporcuların beslenmeye ilişkin tutumlarını değerlendirmek için toplam 21 

sorudan oluşan "Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği" (SBİTÖ) (Ek-7) 

uygulanmıştır. Ölçek; beslenme hakkında bilgi, beslenmeye yönelik duygu, olumlu 

beslenme ve kötü beslenme olmak üzere 4 alt boyuttan meydana gelmektedir. Ölçek, 

beslenme konusunda bilgi düzeyine ilişkin 4 soru, kötü beslenmeyle ilişkin 5 soru, 
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olumlu beslenmeyle ilişkin 5 soru, beslenmeye yönelik duygu durumuna ilişkin 6 

sorudan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan 

105’tir. SBİTÖ’ den katılımcıların alacağı 21 puan çok düşük, 23-42 puan düşük, 43-

63 puan orta, 64-84 puan yüksek ve 85-105 puan ideal düzeyde yüksek sağlıklı 

beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Ölçekteki olumlu 

maddelere ait derecelendirme “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Olumlu tutum 

maddeleri; 1, 2, 3, 4 ve 5 olumsuz tutum maddeleri ise 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde 

puanlanmıştır (Tekkurşun, 2019). 

3.6. Beslenme Durumunun Saptanması 

3.6.1.  Besin Tüketiminin Saptanması 

Elit genç atletlerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacı ile eş zamanlı 

yapılan 45 ayrı besinden oluşan besin tüketim sıklık formu uygulanmıştır (Ek-8). 

Sporcuların besin tüketiminin saptanması için sorgulamanın doğru yapılıp, kayıtların 

tutulması ve değerlendirmelerin olması gerekir  (Pekcan G. B., 2016).  

 3.6.2. Yirmi Dört Saatlik Geriye Dönük Besin Tüketim Kaydı 

Genç atletlerin son 24 saatte besin tüketim durumları kullanılarak 

belirlenmiştir (Ek-9) ve sporcular tarafından eş zamanlı olarak doldurulmuştur. "24 

saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı"  bireylerin gün boyunca tükettikleri 

besinlerin tür ve miktarlarının saptanıp, enerji ve besin ögelerinin belirlenmesi 

temeline dayanmaktadır (Pekcan G. B., 2016). Ayrıca formda besin grubunun 

tüketim sıklığı ve miktarlarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Beslenme Bilgi 

Sistemleri Paket Programı (BEBİS) 9 versiyonu kullanılarak bireylerin enerji, makro 

ve mikro besin ögelerinin alımı değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir.  
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3.6.3. Antropometrik Ölçümler ve Vücut Kompozisyonunun Saptanması 

3.6.3.1. Vücut Ağırlığı 

Vücut ağırlığı (VA); ±0,1 kilograma duyarlı terazi ile ölçülmüş, tüm ölçümler 

aynı terazi kullanılarak minimum giysi ile ayakkabısız, mesane boşaltıldıktan sonra 

ve günün aynı zamanında yapılmıştır. Ağırlık ölçümü için Tanita BC-418 MA cihazı 

kullanılmıştır. 

3.6.3.2. Boy Uzunluğu 

Bu çalışmada ayaklar yan yana, baş Frankfort düzlemindeyken (göz üçgeni ve 

kulak kepçesi aynı hizada yere paralel) ±0,1 cm duyarlı stadiometre (boy ölçer) 

yardımıyla ölçüm yapılmıştır. Boy ölçümü için Mesilife PT-810A cihazı 

kullanılmıştır. 

3.6.3.3.Beden Kütle İndeksi (BKİ) 

Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri kullanılarak beden kütle indeksi 

hesaplanmıştır. [BKİ= Beden ağırlığı (kg) / boy uzunluğu (m²)]. 20 yaş üzeri bireyler 

BKİ’ leri Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) sınıflaması kullanılarak çizelge1’e göre 

değerlendirilmiştir. 20 Yaş altındaki bireyler ise WHO’nun yaşa göre BKİ değerleri 

tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 3.1. Beden Kütle İndeksi (BKİ) Değerlendirmesi (kg/ m²). 

BKİ Değerlendirme 

Ağır düzeyde zayıf < 16.0 

Orta düzeyde zayıf 16.0 – 16.9 

Hafif düzeyde zayıf 17.0 – 18.4 

Normal 18.5 – 24.9 

Hafif şişman 25.0 – 29.9 

1.derece şişman 30.0 – 34.9 

2.derece şişman 35.0 – 39.9 

3. derece şişman > 40.0 

(WHO; World Health Organization) 
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3.6.3.4. Vücut Kompozisyon Analizi 

Biyo-elektrik empedans analizi (BİA) yöntemi kullanılarak bireylerin vücut 

sıvı ağırlığı (kg), yağsız kas kütleleri (kg), yağ kütleleri (kg) ve yağ (%) yüzdeleri 

belirlenmiştir. 

 

3.7. Kuvvet Ölçümlerinin Saptanması 

 

3.7.1. El İzometrik Kuvvetin Ölçülmesi 

Beş dakika ısınmadan sonra atlet ayakta iken ölçüm yapılan kol vücuda 450’ 

lik açıda, kolu bükmeden ve vücuda temas ettirmeden, Takkei marka el 

dinamometresi ile ölçüm alınmıştır. Bu durum dominant ve dominant olmayan el için 

üçer defa tekrar edilerek en iyi değer kayıt edilmiştir (Lohman T. R., 1988). 

3.7.2. Bacak Kuvvetinin Ölçülmesi 

 Beş dakika ısınmadan sonra, denekler dizleri bükük durumda kollar gergin, 

sırt düz ve gövde hafifçe öne eğikken, Takkei marka bacak dinamometre sehpasının 

üzerinde ayaklarını yerleştirdikten sonra elleriyle kavradığı dinamometre barını 

dikey olarak, bacaklarını maksimum oranda yukarı çektirilerek yapılan bu işlem üç 

kez tekrar edilerek en iyi değer kayıt edilmiştir (Lohman T. R., 1988). 

3.8. Verilerin İstatistiksel Analizi 

Sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma (SS) hesaplandı. 

Değişkenlerin normalliği Shapiro-Wilk testi ile analiz edildi. İki grup medyan 

değerleri Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Kategorik değişkenlerin analizinde 

Khi-Kare testi kullanıldı. Khi-Kare testi varsayımları oluşmayan dağılışlarda 

Kolmogorov-Smirnov analizinden yararlanıldı. Kategorik değişkenler arası 

korelasyonlar için Spearman Korelasyon yöntemi kullanıldı. 

Hipotezler çift yönlü olup, p≤0.05 ise istatistiksel olarak önemli farklığın 

olduğu kabul edilerek, tüm istatistiksel analizler R yazılımı/programlama (sürüm 

3.6.2 (2019-12-12) - CRAN) kullanılarak değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Araştırmaya Katılan Elit Genç Atletlerin Sosyo Demografik Özellikleri, 

Vitamin-Mineral Kullanımı,  Beslenme Alışkanlıkları 

Çalışmanın bu bölümünde atletlerin sosyo-demografik özelliklerini, vitamin-

mineral alımlarını, sigara ve alkol kullanım durumlarını ve beslenme alışkanlıklarını 

belirten bulgular verilmiştir 

 

Tablo 4.1. Elit Genç Kadın ve Erkek Atletlerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

 

χ2: Khi-Kare testi  KS (z): Kolmogorov Smirnov Test 

 

            Tablo 4.1.’in sonuçları incelendiğinde, cinsiyet dikkate alınarak yaşanılan yer  

arasındaki farklılık Kolmogorov Smirnov Testi ile analiz edildi. Tablo 4.1.’de  

araştırmaya katılan elit genç kadın ve erkek atletlerin demografik özellikleri frekans 

analizleriyle incelenmiştir (n:24). Atletlerin %75,0’i evde ailesiyle yaşamaktadır. 

Sporcuların tamamının tanısı konulmuş hastalığı yoktur. 
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Tablo 4.2. Elit Genç Kadın ve Erkek Atletlerin Vitamin ve Mineral Kullanımı 

χ2: Khi-Kare testi  KS (z): Kolmogorov Smirnov Test  

 

Tablo 4.2.’de vitamin, mineral tabletlerini öneren kişi durumu ile sporcuların 

cinsiyeti arasında istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Kadınların 

çoğunluğu doktordan tavsiye almış iken (%50,0), erkeklerin çoğunluğu kendisi 

almıştır (%57,1). 
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Tablo 4.3. Elit Genç Atletlerin Ana, Ara, Atlanan Öğün Sayıları ve Diğer Beslenme 

Bilgilerine İlişkin Bulgular 

 

  n  (%) 

Tüketilen ana öğün sayısı 

Bir  12  (50) 

İki  6  (25) 

Üç  6 (25) 

Tüketilen ara öğün sayısı 

Hiç tüketmiyor 9  (37,5) 

Bir  11  (45,8) 

İki  4  (16,7) 

Öğün atlama 
Evet, bazen 20  (83,3) 

Hiç 4  (16,7) 

Atlanan öğünler 

Sabah 3  (15) 

Öğle 12  (60) 

Akşam 2  (10) 

Ara öğün 7  (35) 

Öğün atlama nedeni 

Zaman yetersizliği 14  (70) 

Canı istemiyor, iştahsız 3  (15) 

Zayıflatmak istiyor 1  (5) 

Alışkanlığı yok 2  (10) 

Ara öğün yapma alışkanlığı 
Var 6  (25) 

Yok 18  (75) 

Ara öğün yapılan zaman 

Akşam 2  (33,3) 

Ara Öğün 1  (16,7) 

İkindi 1  (16,7) 

Sabah 1  (16,7) 

Yatmadan önce 1  (16,7) 

Yaklaşık tüketilen su miktarı (bardak) 

5 ve daha az 7  (29,2) 

6-10 11  (45,8) 

10'dan fazla 6  (25) 

Yemeklerde tuzu kontrollü kullanma 
Evet 11  (47,8) 

Hayır 12  (52,2) 

Çay, kahve içerken şeker kullanma 
Evet 16  (66,7) 

Hayır 8  (33,3) 

 

Atletlerin %50,0’si 1 ana öğün, %45,8’i 1 ara öğün tüketmektedir. Atletlerin 

%83,3’ü öğün atlamakta, %60,0 oranla en çok öğle öğünü atlanmakta, %70,0’i 

zaman yetersizliği nedeniyle öğün atlamaktadır. Atletlerin %25,0’inin ara öğün 

alışkanlığı bulunmakta, %33,3’ü akşam ara öğün yapmaktadır. Atletlerin  %45,8’i 6-

10 bardak günlük su içmekte, %47,8’i yemeklerde kontrolsüz tuz kullanmakta, 

%66,7’si çay, kahve için şeker kullanmaktadır. 
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Tablo 4.4. Elit Genç Atletlerin Ana, Ara, Atlanan Öğün Sayıları ve Diğer Beslenme 

Bilgileri ile Cinsiyetlere İlişkin Bulgular 

 

KS(z): Kolomogorov-Smirnov test 

         Tablo 4.4.’ün sonuçları incelendiğinde, beslenme bilgileri ile cinsiyet arasında 

Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda istatistiksel olarak önemli farklılık olmadığı 

bulundu (p>0,05). 

 

 

 

       

  
Kadın 

n 

Kadın 

(%) 

Erkek 

n 

Erkek 

( %) 

KS(z) p 

  

Tüketilen ana öğün sayısı 

Bir  7  (53,8) 5  (45,5) 

0,205 1,000 İki  3  (23,1) 3  (27,3) 

Üç  3  (23,1) 3  (27,3) 

Tüketilen ara öğün sayısı 

Hiç tüketmiyorum 4  (30,8) 5  (45,5) 

0,358 1,000 Bir  6  (46,2) 5  (45,5) 

İki  3  (23,1) 1  (9,1) 

Öğün atlama 
Evet, bazen 11 (84,6) 9  (81,8) 

0,068 1,000 
Hayır 2  (15,4) 2  (18,2) 

Atlanan öğün 

Sabah 1  (9,1) 2 (22,2) 0,292 1,000 

Öğle 9  (81,8) 3  (33,3) 1,079 0,195 

Akşam 0  (0) 2  (22,2) 0,494 0,967 

Ara öğün 5  (45,5) 2  (22,2) 0,517 0,452 

Öğün atlama nedeni 

Zaman yetersizliği 7  (63,6) 7  (77,8) 

0,607 0,855 

Canı istemiyor, 

iştahsız 
1  (9,1) 2  (22,2) 

Zayıflatmak istiyor 1  (9,1) 0  (0) 

Alışkanlığı yok 2  (18,2) 0  (0) 

Ara öğün yapma alışkanlığı 
Var 3  (23,1) 3  (27,3) 0,102 1,000 

Yok 10  (76,9) 8  (72,7) 

Yaklaşık tüketilen su 

miktarı (bardak) 

5 ve daha az 4  (30,8) 3  (27,3) 

0,102 0,999 6-10 6  (46,2) 5  (45,5) 

10'dan fazla 3  (23,1) 3 (27,3) 

Yemeklere konulan tuzu 

sınırlama 

Evet 5  (41,7) 6  (54,5) 
0,309 1,000 

Hayır 7  (58,3) 5  (45,5) 

Çay, kahve içerken şeker 

kullanma 

Evet 10  (76,9) 6 (54,5) 
0,546 0,927 

Hayır 3  (23,1) 5  (45,5) 
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4.2. Araştırmaya Katılan Elit Genç Atletlerin SBİTÖ ‘ye İlişkin Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde elit  atletlerin “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum 

Ölçeği” ile ilişkili bulgular verilmiştir. 

 

 

 Tablo 4.5. Elit Genç Atletlerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçek (SBİTÖ) 

Düzeyinin Dağılımı 

 

Tablo 4.5.’de Sağlıklı Beslenme İle İlişkili Tutum Ölçeği düzeyi 

değerlendirildiğinde atletlerin %62,5’inin tutumu yüksektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n  (%) 

Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Düzeyi 

Orta 6  (25) 

Yüksek 15  (62,5) 

İdeal 3 (12,5) 
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Tablo 4.6. Elit Genç Atletlerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Cinsiyete göre Dağılımı 

SBİTÖ  
Kadın Erkek 

U p 
Medyan Medyan 

Beslenme Hakkında Bilgi 20 20 61,000 0,537 

Beslenmeye Yönelik Duygu 22 19 49,500 0,199 

Olumlu Beslenme 13 21 23,500 0,005* 

Kötü Beslenme 13 10 44,000 0,110 

Toplam 67 78 34,500 0,032* 

              U: Mann Whitney U test 

         Tablo 4.6.’da, kadın atletler ile erkek Atletler arasında olumlu beslenme, 

Sağlıklı Beslenme İle İlişkili Tutum puanları bakımından istatistiksel anlamda 

önemli fark bulunmaktadır (p<0,05). Erkeklerde olumlu beslenme (20,09), toplam 

sağlıklı beslenme tutum (77,55) düzeyleri daha yüksektir (p<0,05).  Fark diğer 

puanlar için önemli değildir (p>0,05). 

 

Tablo 4.7. Elit Genç Atletlerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği 

Tanımlayıcı Bulguları 

 SBİTÖ 𝒙  ±  SS Medyan 
Üst 

değer  
Alt değer 

Beslenme Hakkında 

Bilgi 
19,92±4,87 20 5 

 
25  

Beslenmeye Yönelik 

Duygu 
19,75±5,23 20 8 

 
27  

Olumlu Beslenme 16,71±5,69 18 6 
 

25  

Kötü Beslenme 12,13±4,75 11 5 
 

23  

Toplam 70,75±13,83 71 46 
 

101  

 

Tablo 4.7.’ de atletlerin SBİTÖ değerlerinin tanımlayıcı verileri yer 

almaktadır.  
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4.3. Araştırmaya Katılan Elit Genç Atletlerin Besin Tüketim Sıklığı İle İlişkili 

Bulgular 

 Çalışmanın bu bölümünde elit  atletlerin besin tüketim sıklığı formunun 

sonuçlarıyla ilişkili bulgular verilmiştir. 

 

Tablo 4.8 Elit Genç Atletlerin Besin Tüketim Sıklıklarının Dağılım Yüzdeleri  

Besin Tüketim Sıklığı (%) 
Besin Tüketim Sıklığı Puanları 

1 2 3 4 5 6 

Süt ve süt ürünleri 4,2 75,0 12,5 0,0 8,3 0,0 

Süt 8,3 54,2 20,8 12,5 4,2 0,0 

Ayran 12,5 54,2 25,0 4,2 0,0 4,2 

Yoğurt 33,3 50,0 12,5 0,0 4,2 0,0 

Tereyağı 29,2 37,5 12,5 4,2 4,2 12,5 

Peynir 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Et-Yumurta-Kurubaklagil 79,2 16,7 0,0 4,2 0,0 0,0 

Kırmızı et 12,5 33,3 33,3 16,7 0,0 4,2 

Et ürünleri 8,3 25,0 20,8 41,7 0,0 4,2 

Sakatat 12,5 0,0 12,5 20,8 16,7 37,5 

Tavuk 12,5 66,7 12,5 0,0 0,0 8,3 

Balık 16,7 12,5 25,0 16,7 12,5 16,7 

Yumurta 66,7 20,8 8,3 0,0 0,0 4,2 

Kurubaklagiller 12,5 20,8 25,0 37,5 0,0 4,2 

Sebze-Meyve 91,7 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 

Domates 41,7 37,5 12,5 4,2 0,0 4,2 

Yeşil yapraklı sebzeler 20,8 25,0 37,5 8,3 4,2 4,2 

Patates 29,2 41,7 20,8 4,2 0,0 4,2 

Meyveler 50,0 20,8 16,7 8,3 0,0 4,2 

Turunçgiller 41,7 25,0 16,7 8,3 4,2 4,2 

Kuru meyveler 20,8 33,3 8,3 8,3 16,7 12,5 

Ekmek-tahıllar 91,7 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 

Beyaz ekmek 87,5 4,2 0,0 0,0 0,0 8,3 

Kepekli ekmek 25,0 4,2 0,0 4,2 0,0 66,7 

Pirinç 33,3 45,8 16,7 0,0 0,0 4,2 

Bulgur 16,7 62,5 16,7 0,0 0,0 4,2 

Makarna 4,2 70,8 20,8 0,0 0,0 4,2 

Yağ-Şeker-Tatlı 8,3 16,7 0,0 70,8 0,0 4,2 

Bal-reçel, Çikolata Pekmez, 

Marmelat 
62,5 33,3 0,0 0,0 0,0 4,2 

İçecekler 91,7 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 

Çay 66,7 25,0 0,0 0,0 4,2 4,2 

Kahve 45,8 33,3 12,5 0,0 0,0 8,3 

Ayran 16,7 66,7 16,7 0,0 0,0 0,0 

Kola ve gazlı içecekler 20,8 50,0 12,5 4,2 12,5 0,0 

Meyve suyu 20,8 58,3 12,5 4,2 0,0 4,2 

Hazır yemek 8,3 12,5 12,5 12,5 41,7 12,5 

1:Her gün, 2:Haftada 2-3 kez, 3:Haftada bir, 4:15 günde bir, 5:Ayda bir, 6:Tüketmiyorum 

         Kadınlar ile erkek sporcular arasında kırmızı et, kepekli ekmek, kola-gazlı 

içecek tüketim sıklıkları bakımından istatistiksel önemli fark bulunmaktadır 

(p<0,05). 
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Erkeklerde kırmızı et (4,82), kepekli ekmek (3,45), kola-gazlı içecek (5,18) tüketimi 

daha yüksektir. Fark diğer ölçümler için önemli değildir (p>0,05). 

Tablo 4.9. Elit Genç Atletlerin Besin Tüketim Sıklıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Besin Tüketim Sıklığı 
Kadın Erkek 

U P 
Medyan Medyan 

Süt ve süt ürünleri 5 5 62,5 0,492 

Süt 5 5 68,0 0,824 

Ayran 5 5 42,5 0,064 

Yoğurt 5 5 53,5 0,254 

Tereyağı 5 5 68,0 0,833 

Peynir 6 6 67,5 0,777 

Et-Yumurta-Kurubaklagil 6 6 50,5 0,085 

Kırmızı et 4 5 35,5 0,030* 

Et ürünleri 3 4 53,5 0,273 

Sakatat 2 3 56,5 0,368 

Tavuk 5 5 65,5 0,678 

Balık 3 4 42,0 0,082 

Yumurta 6 6 61,5 0,487 

Kurubaklagiller 4 4 69,0 0,880 

Sebze-Meyve 6 6 58,5 0,116 

Domates 5 6 63,0 0,598 

Yeşil yapraklı sebzeler 4 4 66,5 0,763 

Patates 5 5 63,0 0,603 

Meyveler 6 5 64,0 0,640 

Turunçgiller 5 5 70,5 0,952 

Kuru meyveler 4 5 49,5 0,190 

Ekmek-tahıllar 6 6 70,0 0,856 

Beyaz ekmek 6 6 63,0 0,391 

Kepekli ekmek 1 3 42,0 0,040* 

Pirinç 5 5 50,5 0,190 

Bulgur 5 5 59,0 0,402 

Makarna 5 5 49,0 0,102 

Yağ-Şeker-Tatlı 3 3 69,5 0,885 

Bal-reçel, Çikolata Pekmez, 

Marmelat 
5 6 49,5 0,133 

İçecekler 6 6 58,5 0,116 

Çay 6 6 56,0 0,279 

Kahve 5 6 61,0 0,513 

Ayran 5 5 51,5 0,165 

Kola ve gazlı içecekler 5 5 35,0 0,023* 

Meyve suyu 5 5 68,5 0,845 

Hazır yemek 3 2 60,0 0,487 

             1:Her gün, 2:Haftada 2-3 kez, 3:Haftada bir, 4:15 günde bir, 5:Ayda bir, 6:Tüketmiyorum 
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Tablo 4.9.’ da elit atletlerin besinlere ilişkin tüketim sıklıkları verilmiştir. En 

fazla tüketilen besinler peynir, yumurta, sebze-meyve, et-yumurta-kurubaklagil, 

beyaz ekmek, içecek, çay şeklindedir. En az tüketilen besinler ise yağ-şeker-tatlı, 

hazır yemek, kepekli ekmek şeklindedir. 

Tablo 4.10. Elit Genç Atletlerde Cinsiyete Göre SBİTÖ Puanları İle Besin Tüketim 

Sıklığı Arasındaki İlişki 

Besin Tüketim 

Sıklığı (%) 

SBİTÖ Puanları 

Kadın Erkek 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Süt ve süt ürünleri -0,336 -0,069 0,695** -0,500 0,454 0,524 -0,152 0,253 0,352 0,300 

Süt -0,076 -0,522 0,294 -0,400 0,520 -0,411 0,158 0,371 -0,087 -0,087 

Ayran -0,576* 0,227 0,093 0,253 -0,279 0,562 -0,182 -0,221 0,227 0,190 

Yoğurt -0,095 -0,519 0,544 -,572* ,661* -,627* -0,030 -0,091 0,120 -0,299 

Tereyağı 0,348 0,016 0,272 -0,376 0,445 -0,047 -0,304 0,060 0,342 0,000 

Peynir 0,181 -0,409 0,225 -0,315 0,447 0,157 -0,332 0,061 -0,150 0,239 

Et-Yumurta- 

Kurubaklagil 
0,275 0,158 -0,156 -0,039 -0,039 0,006 -0,550 -0,205 -0,241 0,181 

Kırmızı et -0,033 -0,018 0,019 -0,168 0,010 0,340 0,025 -0,020 -0,118 0,030 

Et ürünleri -0,320 -0,807** -0,126 -0,413 0,269 0,178 -0,005 0,676* 0,060 0,263 

Sakatat -0,197 0,192 -0,077 0,038 -0,250 -0,232 0,255 -0,532 0,792** -0,617* 

Tavuk -0,362 0,138 0,426 0,085 -0,075 -0,200 -0,217 0,121 0,407 -0,143 

Balık -0,310 -0,295 0,655* -0,349 0,284 0,143 0,069 -0,260 0,312 -0,278 

Yumurta -0,023 -0,182 0,606* -0,517 ,603* -0,033 -0,219 -0,498 0,056 -0,185 

Kurubaklagiller -0,233 0,162 0,138 0,059 -0,199 -0,015 -0,043 0,064 0,263 -0,141 

Sebze-Meyve X x x x x -0,262 -0,041 -0,301 0,237 -0,324 

Domates -0,022 -0,268 0,239 -0,164 0,186 -0,588 -0,096 -0,139 0,305 -0,399 

Yeşil yapraklı sebzeler -0,181 -0,080 0,423 -0,149 0,121 -0,474 0,112 0,000 ,691* -0,485 

Patates 0,271 -0,138 ,593* -0,221 0,475 -0,488 0,010 -0,272 0,262 -0,408 

Meyveler 0,239 -,684** 0,357 -0,439 ,628* -0,418 -0,249 -0,245 0,189 -0,275 

Turunçgiller 0,381 -0,438 0,165 -0,354 0,466 -0,535 -0,257 -0,146 0,200 -0,297 

Kuru meyveler 0,098 -,689** 0,488 -,666* ,653* -0,485 -0,097 0,005 0,445 -0,318 

Ekmek-tahıllar 0,471 0,473 0,233 0,078 0,232 -0,367 -0,303 -0,456 0,502 -0,400 

Beyaz ekmek 0,471 0,473 0,233 0,078 0,232 -0,235 0,000 -0,265 0,187 -0,298 

Kepekli ekmek -0,538 -0,446 -0,035 -0,022 -0,127 -0,016 0,396 0,443 0,288 -0,090 

Pirinç -0,014 0,498 -0,354 ,562* -,563* -0,058 -0,219 -0,061 0,050 -0,020 

Bulgur 0,028 0,508 -0,481 0,536 -,583* -0,253 -0,041 -0,327 0,495 -0,383 

Makarna 0,151 0,410 -0,362 0,341 -0,445 -0,283 0,136 -0,479 ,677* -,607* 

Yağ-Şeker-Tatlı -,717** -0,108 0,152 0,006 -0,224 -0,238 -0,465 -0,032 0,268 0,005 

Bal-reçel, Çikolata  

Pekmez, Marmelat 
-,777** -0,232 0,104 -0,250 0,517 -0,014 -0,518 -0,437 0,135 -0,054 

İçecekler X x x x x -0,262 -0,041 -0,301 0,237 -0,324 

Çay -0,176 -0,308 -0,316 0,017 -0,067 -0,414 -0,309 -0,142 0,102 -0,204 

Kahve 0,171 -0,054 -0,179 -0,178 0,061 -0,076 -0,144 -0,043 0,239 -0,115 

Ayran -0,224 0,259 0,119 0,171 -0,176 0,386 0,426 -0,395 0,257 -0,245 

Kola ve gazlı 

içecekler 
0,185 0,516 -,558* 0,359 -0,364 0,354 0,141 -0,241 -0,108 -0,039 

Meyve suyu 0,123 -0,494 0,442 -,733** ,713** -0,022 -0,160 -0,273 0,337 -0,253 

Hazır yemek -0,077 0,335 0,090 0,520 -0,301 -0,289 0,319 -0,535 ,757** -,603* 

Spearman Korelasyon yöntemi r değerleri,  *: p<0,05 **:p<0,01 1: Beslenme Hakkında Bilgi,   2:Beslenmeye Yönelik 

Duygu, 3:Olumlu Beslenme, 4:Kötü Beslenme,    5:Toplam 
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Tablo 4.10.’da kadınlarda beslenme hakkında bilgi puanı ile ayran (r=-0,576), 

yağ-şeker-tatlı (r=-0,717), bal-reçel-çikolata vb. (r=-0,777) tüketim sıklıkları 

arasında negatif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmuştur (p<0,05). Beslenmeye 

yönelik duygu puanı ile et ürünleri (r=-0,807), meyve (r=-0,684), kuru meyve (r=-

0,689) tüketim sıklıkları arasında negatif yönlü, istatistiksel önemli ilişki 

bulunmuştur (p<0,05). Olumlu beslenme puanı ile süt ve süt ürünleri (r=0,695), balık 

(r=0,655), yumurta (r=0,606), patates (r=0,593) tüketim sıklıkları arasında pozitif 

yönlü, kola ve gazlı içecekler tüketimleri (r=-0,558) arasında negatif yönlü, 

istatistiksel önemli ilişki bulunmuştur (p<0,05). Kötü beslenme puanı ile yoğurt (r=-

0,572), kuru meyve (r=-0,666), meyve suyu (r=-0,733) tüketim sıklıkları arasında 

negatif yönlü, pirinç tüketim sıklığı arasında (r=0,562) pozitif yönlü istatistiksel 

önemli ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sağlıklı Beslenme Tutum Ölçeği puanı ile 

yoğurt (r=0,661), yumurta (r=0,603), meyve (r=0,628), kuru meyve (r=0,653), 

meyve suyu (r=0,713) tüketim sıklıkları arasında pozitif yönlü, pirinç (r=-0,563), 

bulguları (r=-0,583) tüketim sıklıkları arasında negatif yönlü istatistiksel önemli 

ilişki bulunmuştur (p<0,05). Diğer ilişkiler bu çalışma için önemli bulunmamıştır 

(p>0,05). 

Erkeklerde beslenmeye hakkında bilgi puanı ile yoğurt (r=-0,627) tüketim 

sıklığı arasında negatif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmuştur (p<0,05).  

Olumlu beslenme puanı ile et ürünleri (r=0,676) tüketim sıklığı arasında 

pozitif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05).  Kötü Beslenme 

puanı ile sakatat (r=0,792), yeşil yapraklı sebze (r=0,691)  makarna (r=0,677), hazır 

yemek (r=0,757) tüketim sıklıkları arasında pozitif yönlü, istatistikse önemli ilişki 

bulunmuştur (p<0,05).  Toplam SBİTÖ puanı ile sakatat, makarna, hazır yemek 

tüketim sıklıkları arasında negatif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmuştur 

(p<0,05).  Diğer ilişkiler bu çalışma için önemli bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4.11. Elit Genç Atletlerde SBİTÖ Puanları ile Besin Tüketim Sıklığı 

Arasındaki İlişki 

Besin Tüketim 

 Sıklığı (%) 

 SBİTÖ    

Beslenme 

Hakkında Bilgi 

Beslenmeye 

Yönelik Duygu 

Olumlu 

Beslenme 

Kötü 

Beslenme 
Toplam 

Süt ve süt ürünleri -0,025 -0,059 ,475* -0,178 0,349 

Süt -0,183 -0,180 0,199 -0,226 0,181 

Ayran 0,063 -0,079 0,171 0,097 0,124 

Yoğurt -0,236 -0,349 0,358 -0,343 0,367 

Tereyağı 

Peynir 

0,209 

0,188 

-0,010 0,127 -0,073 0,172 

-0,328 0,083 -0,218 0,300 

Et-Yumurta-

Kurubaklagil 
0,080 -0,212 -0,317 -0,114 -0,004 

Kırmızı et 0,171 -0,109 0,394 -0,298 0,253 

Et ürünleri -0,028 -,408* 0,209 -0,235 0,210 

Sakatat -0,188 0,187 -0,075 0,321 -0,293 

Tavuk -0,308 -0,024 0,281 0,258 -0,106 

Balık -0,076 -0,192 0,383 -0,080 0,161 

Yumurta -0,005 -0,102 -0,028 -0,156 0,101 

Kurubaklagiller -0,119 0,072 0,162 0,160 -0,146 

Sebze-Meyve -0,197 0,066 -0,313 0,220 -0,332 

Domates -0,301 -0,193 0,184 0,035 -0,017 

Yeşil yapraklı sebzeler -0,339 0,034 0,223 0,276 -0,166 

Patates -0,108 -0,016 0,155 0,080 0,005 

Meyveler -0,071 -0,378 0,039 -0,079 0,130 

Turunçgiller -0,075 -0,275 0,041 -0,063 0,060 

Kuru meyveler -0,163 -,446* 0,393 -0,213 0,286 

Ekmek-tahıllar 0,036 0,129 -0,061 0,262 -0,082 

Beyaz ekmek 0,031 0,243 -0,124 0,181 -0,159 

Kepekli ekmek -0,145 -0,064 0,399 0,013 0,076 

Pirinç -0,058 0,091 0,008 0,233 -0,197 

Bulgur -0,105 0,235 -0,180 ,408* -0,380 

Makarna -0,035 0,149 -0,043 0,292 -0,262 

Yağ-Şeker-Tatlı -,464* -0,270 0,030 0,125 -0,109 

Bal-reçel, Çikolata 

Pekmez, Marmelat 
-,431* -0,398 0,135 -0,178 0,400 

İçecekler -0,197 0,066 -0,313 0,220 -0,332 

Çay -0,287 -0,196 -0,378 0,123 -0,263 

Kahve 0,052 -0,093 0,008 -0,023 -0,004 

Ayran 0,106 0,210 0,105 0,131 -0,047 

Kola ve gazlı içecekler 0,301 0,201 -0,065 -0,030 -0,002 

Meyve suyu 0,071 -0,221 0,103 -0,186 0,177 

Hazır yemek -0,206 0,373 -0,221 ,701** -,483* 

**p<0,01 , *p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok,  

Spearman Korelasyon r değerleri 

0<r<0,299 zayıf,  

0,300<r<0,599 orta,  

0,600<r<0,799 güçlü, 

 0,800<r<0,999 çok güçlü.  

 

 

 



 
 

39 
 

Tablo 4.11.’de beslenme hakkında bilgi puanı ile yağ-şeker-tatlı (r-0,464), 

bal-reçel-çikolata vb. tüketimi (r=-0,431) arasında negatif yönlü, istatistiksel önemli 

ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Beslenmeye Yönelik Duygu puanı ile et ürünleri (r=-

0,408), kuru meyve (r=-0,446) tüketimleri arasında negatif yönlü, istatistiksel önemli 

ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Olumlu beslenme puanı ile süt, süt ürünleri tüketimi 

(r=0,475) arasında pozitif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

Kötü beslenme puanı ile bulgur (r=0,408), hazır yemek (r=0,701) tüketimleri 

arasında pozitif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Toplam 

SBİTÖ ile hazır yemek (r=0,483) tüketimleri arasında negatif yönlü, istatistiksel 

önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Diğer ilişkiler önemli değildir (p>0,05). 

4.4. Araştırmaya Katılan Elit Genç Atletlerin 24 Saatlik Besin Tüketim Kayıt 

Formu, Makro ve Mikro Besin Öğeleri Tüketimine İlişkin Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde elit  atletlerin 24 saatlik geriye dönük besin tüketim 

kayıt formuyla ilişkili bulgular verilmiştir. 

 

Tablo 4.12. Elit Genç Atletlerin Makro Besin Öğeleri Tüketim Durumları 

  𝒙  ±  SS Medyan Alt değer Üst değer 

Enerji (kcal) 1957,61±510,52 2041 885,5 2665,6 

Su miktarı (ml) 1012,19±326,54 1035,5 410 1520,9 

Protein miktarı(g) 83,34±25,9 84,1 28,4 140,6 

Protein oranı % 17,63±4,67 17,5 11 28 

Yağ miktarı (g) 110,34±37,34 113,8 35,1 172,9 

Yağ oranı % 49,63±8,74 52 34 62 

CHO miktarı(g) 155,41±57,52 148,5 73,7 270,7 

CHO oranı % 32,75±9,08 32 20 51 

Lif (g) 13,45±4,97 12,1 6,9 25,4 

Alkol (g) 0,06±0,14 0 0 0,6 

Çoklu doymamış y. (g) 16,4±7,78 16,5 5,2 39,7 

Kolesterol (mg) 646,77±243,07 621 120,9 1124,5 

 

Tablo 4.12.’de atletlerin makro besin öğesi tüketim durumlarına ilişkin 

istatistikler verilmiştir. 
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Tablo 4.13. Elit Genç Atletlerin Mikro Besin Öğesi Tüketim Durumları 

 Mikro Besin 

Öğeleri 
𝒙  ±  SS Medyan Alt değer  Üst değer 

A Vit. (µg) 1097,02±494,21 1108,8 188,2  1876,9 

Karoten (mg) 2,03±1,41 1,8 0,2  5,5 

E Vit.  (mg) 12,72±6,02 13,9 3  22,6 

B1 Vit/Tiamin (mg) 0,69±0,24 0,6 0,4  1,2 

B2 Vit/Ribofl. (mg) 1,73±0,56 1,9 0,6  2,6 

B6 Vit/Pirid. (mg) 1,33±0,43 1,4 0,7  2,4 

Folat, topl. (µg) 277,58±106,19 276,1 91,2  508 

C Vit. (mg) 63,83±49,51 47,8 9,5  212,7 

Sodyum (mg) 5069,65±2048,4 4857 928,2  8807,4 

Potasyum (mg) 2103,99±692,3 2059,8 1040,2  3254,8 

Kalsiyum (mg) 718,06±272,36 731,3 114,4  1217,6 

Magnezyum (mg) 203,63±56,8 205,9 109,5  313,6 

Fosfor (mg) 1174,09±321,82 1192,8 483,5  1735,3 

Demir (mg) 9,45±2,83 8,9 4,1  15 

Çinko (mg) 11,83±5,99 9,9 4,6  31,3 

 

     Atletlerin mikro besin öğeleri tüketim durumlarına ilişkin istatistikler verilmiştir. 
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     Tablo 4.14. Elit Genç Atletlerin Makro ve Mikro Besin Öğeleri Tüketim 

Durumlarının Cinsiyete göre Karşılaştırılması 

  

Enerji, Su,  

Makro Besin Öğeleri 

Kadın Erkek 
U p 

Medyan Medyan 

    
Enerji (kkal) 2090 1992 67,0 0,794 

Su (mL) 1065 1006 62,0 0,582 

Prot. (g) 86 83 64,0 0,664 

Prot. % 15 18 48,0 0,172 

Yağ (g) 115 109 64,0 0,664 

Yağ % 53 51 65,0 0,706 

CHO (g) 160 133 69,0 0,885 

CHO % 31 32 67,5 0,816 

Lif (g) 13 12 68,0 0,839 

Alkol (g) 0 0 71,5 0,999 

Çoklu doymam.y (g) 19 16 56,0 0,369 

Kolesterol (mg) 613 663 57,0 0,401 

Mikro besinler          

A Vit. (µg) 993 1358 39,0 0,060 

Karoten (mg) 2 3 42,0 0,087 

E Vit. (eşd.) (mg) 14 14 66,0 0,750 

B1 Vit/Tiamin (mg) 1 1 58,5 0,451 

B2 Vit/Ribofl. (mg) 2 2 47,0 0,156 

B6 Vit/Pirid. (mg) 2 1 70,5 0,954 

Folat, topl. (µg) 268 279 51,0 0,235 

C Vit. (mg) 52 41 64,0 0,664 

Sodyum (mg) 4394 5060 64,0 0,664 

Potasyum (mg) 2093 1911 70,0 0,931 

Kalsiyum (mg) 765 698 60,0 0,505 

Magnezyum (mg) 199 211 70,0 0,931 

Fosfor (mg) 1219 1167 62,5 0,602 

Demir (mg) 9 9 67,0 0,794 

Çinko (mg) 10 10 64,0 0,664 

       *p<0,05 önemli fark var , p>0,05 önemli fark yok , Mann Whitney 

       Kadınlar ile erkek sporcular arasında besin ölçümleri bakımından istatistiksel 

önemli fark bulunmamaktadır (p>0,05).  
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4.5. Araştırmaya Katılan Elit Genç Atletlerin Antropometrik Ölçüm, Vücut 

Bileşimi, Kas-Kuvvet Parametrelerine İlişkin Bulgular 

Çalışmaya katılan atletlerin vücut bileşimi analizleri, seçilmiş antropometrik 

ölçümleri ve kuvvet parametre ölçümleri antrenmanlardan önce alınmış, 

değerlendirilmiş ve bulguları sunulmuştur. 
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Tablo 4.15. Elit Genç Atletlerin Vücut Kompozisyonlarının Tanımlayıcı BIA Analiz 

Sonuçları 

  

Antropometrik 

Ölçümler 

𝒙  ±  SS Medyan 
Alt 

değer 
Üst değer 

Boy Uzunluğu (cm) 169,96±7,65 (170) 150 181 

Ağırlık (kg) 54,63±8,97 (51,8) 40 74,4 

BKI (kg/ m²) 18,82±2,05 (18,5) 15 24,3 

Vücut Kompozisyonu  

Ölçümleri 
   

Yağsız kütle (kg) 47,44±9,4 44,2 35,8 67,7 

Kas (kg) 44,98±9,17 42 33,5 64,6 

Kemik (kg) 2,3±0,49 2,2 1,6 3,8 

Yağ (kg) 7,2±2,89 7,4 1,9 15,6 

Yağ oranı (%) 13,47±5,31 12,8 2,9 24,7 

Yağsız oran (%) 86,64±5,27 87,2 75,3 97,2 

Mineral miktarı 2,76±0,92 2,45 1,96 4,94 

Mineral oranı (%) 7,44±12,34 4,6 3,9 65,2 

Protein miktarı 9,96±1,74 9,56 6,99 13,16 

Protein oranı (%) 18,23±0,98 18,2 16,3 19,9 

Sıvı miktarı (kg) 34,72±6,89 32,3 26,2 49,6 

Sıvı oranı (%) 63,35±3,91 63,8 55,1 71,2 

Beden yoğunluğu 1,07±0,01 1,07 1,041 1,095 

Sağ bacak yağ oran (%) 18,03±8,03 21,8 3,7 29,3 

Sol bacak yağ oran (%) 18,45±7,66 22,4 5,8 29,5 

Sağ kol yağ oranı(%) 18,6±5,25 17,9 10,4 30,1 

Sol kol yağ oranı(%) 18,29±6,67 17,8 1,8 32,4 

Gövde yağ oranı (%) 9,39±4,55 9,4 3 22,6 

Sağ bacak yağ (kg) 1,76±0,75 2,1 0,4 3,2 

Sol bacak yağ (kg) 1,76±0,68 2 0,7 3,2 

Sağ kol yağ (kg) 0,5±0,13 0,5 0,3 0,7 

Sol kol yağ (kg) 0,51±0,14 0,5 0,3 0,8 

Gövde yağsız k.(kg) 2,76±1,5 2,7 0,6 7,9 

Sağ bacak yağsız(kg) 7,92±2,34 7,5 0,6 12 

Sol bacak yağsız(kg) 7,63±2,2 7,2 0,7 11,3 

Sağ kol yağsız (kg) 2,17±0,78 2 0,4 3,9 

Sol kol yağsız (kg) 2,2±0,81 2 0,4 3,9 

Gövde yağsız oran (%) 25,2±6,62 25,2 1,9 36,6 

Sağ bacak kas (kg) 7,55±2,07 7,1 1,7 11,4 

Sol bacak kas (kg) 7,62±1,64 6,9 5,7 10,7 

Sağ kol kas (kg) 2,15±0,69 1,9 1,4 3,6 

Sol kol kas (kg) 2,18±0,72 1,9 1,4 3,7 

Gövde kas (kg) 25,4±4,41 24,4 19,1 35,2 

Metabolizma hız (kkal) 1510,46±239,77 1416,5 1126 1985 

Aktivite (kkal) 252,32±25,54 244 205 319,5 

Toplam (kkal) 1762,75±251,44 1681,7 1370,2 2251,6 

 

Tablo 4.15’de genç sporcuların vücut ölçümlerinin tanımlayıcı istatistikleri 

verilmiştir. 
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Tablo 4.16. Elit Genç Atletlerin Vücut Ölçümlerinin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması 

Antropometrik Ölçümler  

Kadın Erkek 
U p 

Medyan Medyan 

 

Boy Uzunluğu (cm) 165 176 53,5 0,519 

Ağırlık (kg) 50 60 42,0 0,178 

BKİ (kg/m2) 18 20 24,5 0,016* 

Vücut Kompozisyonu Ölçümleri     

Yağsız Kütle (kg) 41 53 38,0 0,111 

Kas (kg) 39 51 38,0 0,111 

Kemik (kg) 2 2 24,0 0,014* 

Yağ (kg) 9 6 46,0 0,270 

Yağ oranı (%) 18 10 41,5 0,168 

Yağsız oran (%) 83 90 45,0 0,245 

Mineral miktarı 2 3 29,0 0,032* 

Mineral oranı (%) 4 5 36,0 0,086 

Protein miktarı 9 11 45,0 0,245 

Protein oranı (%) 18 19 61,5 0,878 

Sıvı miktarı (kg) 30 39 38,0 0,111 

Sıvı oranı (%) 60 66 42,0 0,178 

Beden yoğunluğu 1 1 41,0 0,158 

Sağ bacak yağ oranı (%) 24 11 42,0 0,178 

Sol bacak yağ oranı ( %) 24 11 44,5 0,232 

Sağ kol yağ oranı (%) 20 17 8,0 0,001* 

Sol kol yağ oranı ( %) 20 17 15,0 0,003* 

Gövde yağ oranı ( %) 12 7 47,0 0,298 

Sağ bacak yağ (kg) 2 1 49,0 0,357 

Sol bacak yağ (kg) 2 1 50,5 0,407 

Sağ kol yağ (kg) 1 1 13,0 0,001* 

Sol kol yağ (kg) 1 1 24,0 0,012* 

Gövde yağsız k. (kg) 3 2 51,0 0,426 

Sağ bacak yağsız (kg) 7 9 48,5 0,342 

Sol bacak yağsız (kg) 7 9 49,0 0,357 

Sağ kol yağsız (kg) 2 3 44,5 0,231 

Sol kol yağsız (kg) 2 3 48,5 0,341 

Gövde yağsız (kg) 23 29 48,0 0,327 

Sağ bacak kas (kg) 7 9 48,5 0,342 

Sol bacak kas (kg) 6 9 41,0 0,158 

Sağ kol kas (kg) 2 2 37,0 0,096 

Sol kol kas (kg) 2 3 41,5 0,167 

Gövde kas (kg) 22 28 40,5 0,150 

Metabolizma hızı (kkal) 1355 1714 63,0 0,951 

Aktivite (kkal) 234 267 40,0 0,136 

Toplam (kkal) 1590 1981 63,0 0,951 

*p<0,05 önemli fark var, p>0,05 önemli fark yok, Mann Whitney 
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 Kadınlar ile erkekler arasında BMI, kemik, mineral, sağ-sol kol yağ 

yüzde(%), sağ-sol kol yağ(kg) ölçümleri arasında istatistiksel önemli fark 

bulunmuştur (p<0,05). Erkeklerde BMI (19,45), kemik (2,54), mineral (3,34), sağ-sol 

kol yağ (0,53-0,52) ölçümleri, kadınlarda sağ-sol kol yağ % (20,7-21,4) ölçümleri 

daha yüksektir. Fark diğer puanlar için önemli değildir (p>0,05). 

 

Tablo 4.17. Elit Genç Atletlerin Kuvvet Ölçümlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Kuvvet Ölçümleri 𝒙  ±  SS Medyan 
Alt 

değer  
Üst değer 

Sağ el kavrama kuvveti (kg) 34,79±6,81 34,5 20 
 

49 

Sol el kavrama kuvveti (kg)  33,67±7,97 33,5 20 
 

55 

Bacak kuvveti (kg) 73,79±38,73  61 30 
 

170 

 

Tablo 4.17’de, genç sporcuların kuvvet ölçümlerinin tanımlayıcı istatistikleri 

verilmiştir. 

Tablo 4.18. Elit Genç Atletlerde Kuvvet Ölçümlerinin Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması 

 

Kuvvet Ölçümleri 
Kadın Erkek 

U P 
Medyan Medyan 

Sağ el kavrama kuvveti (kg) 30 40 13,5 0,001* 

Sol el kavrama kuvveti (kg) 30 39 14 0,001* 

Bacak kuvveti (kg) 45 90 14 0,001* 

     *:p<0,05 önemli fark var, p>0,05 önemli fark yok, Mann Whitney 

 

Tablo 4.18.’de, kadınlar ile erkekler arasında, dinamometre ile ölçülen sağ-sol 

el kavrama ve bacak kuvvet ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli 

fark bulunmuştur. (p<0,05). Erkeklerde sağ el kavrama (39,73±5,78 kg) - sol el 

kavrama (39,36±7,12 kg), bacak kuvvet (101,18±39,1 kg) ölçümleri daha yüksektir. 
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Tablo 4.19. Elit Genç Atletlerde Sağlıklı Beslenme Tutum Ölçeği Puanları ile 

Kuvvet Ölçümleri Arasındaki İlişki 

 Kuvvet Ölçümleri 

SBİTÖ  
Sağ el kavrama  

kuvveti 

Sol el kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Beslenme Hakkında Bilgi 0,246 0,102 0,12 

Beslenmeye Yönelik Duygu -0,077 -0,053 -0,095 

Olumlu Beslenme 0,461* 0,367 0,467* 

Kötü Beslenme -0,197 -0,108 -0,183 

Sağlıklı Beslenme Tutumu 0,319 0,158 0,294 

**:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok, Spearman Korelasyon r değerleri 

 

Olumlu beslenme puanı ile sağ el kavrama (r=0,461), bacak (r=0,467)  

kuvvetleri ölçümleri arasında pozitif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmuştur 

(p<0,05). Diğer ilişkiler önemli değildir (p>0,05). 

 

Tablo 4.20. Elit Genç Atletlerde Cinsiyete göre Sağlıklı Beslenme Tutum Puanları 

ile Kuvvet Ölçümleri Arasındaki İlişki 

 Kuvvet Ölçümleri 

SBİTÖ 

Kadın Erkek 

Sağ el 

Kavrama 

kuvveti  

Sol el 

Kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Sağ el 

Kavrama  

kuvveti 

Sol el 

Kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Beslenme Hakkında Bilgi -0,311 -0,647* -0,419 0,838** 0,773** 0,616* 

Beslenmeye Yönelik Duygu 0,031 0,159 -0,176 0,185 0,374 0,585 

Olumlu Beslenme -0,077 -0,351 0,092 0,435 0,289 0,178 

Kötü Beslenme 0,123 0,303 -0,079 -0,165 -0,064 0,053 

Sağlıklı Beslenme Tutumu 

Toplam 
-0,152 -0,634* -0,031 0,489 0,324 0,082 

**:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok,  Spearman Korelasyon r değerleri 

 

 Tablo 4.20.’de, kadınlarda sol el kavrama kuvveti ölçümü ile beslenme 

hakkında bilgi (r=-0,647), Sağlıklı Beslenme Tutumu Toplam (r=-0,634) puanları 

arasında negatif yönlü, erkeklerde sağ-sol el kavrama ve bacak kuvvetleri ölçümü ile 

beslenme hakkında bilgi (r=0,838**); (r=0,773**) ; Sağlıklı Beslenme Tutumu 

(r=0,616*) puanı arasında pozitif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır 

(p<0,05). Diğer ilişkiler istatiksel olarak önemli değildi (p>0,05) 

 

 

 



 
 

47 
 

Tablo 4.21. Elit Genç Atletlerde Kuvvet Ölçümleri İle Tüketilen Makro ve Mikro 

Besin Öğeleri Arasındaki İlişki 

          Kuvvet Ölçümleri 

Enerji ve Besin 

Öğeleri 

Sağ el kavrama 

 Kuvveti 

Sol el kavrama 

kuvveti 

Bacak 

 kuvveti 

Makro Besinler    

Enerji (kkal) -0,044 -0,082 -0,026 

Su miktarı (ml) 0,029 -0,070 0,180 

Protein miktarı (g) 0,084 0,073 -0,027 

Protein oranı (%) 0,167 0,265 0,111 

Yağ miktarı (g) -0,216 -0,217 -0,191 

Yağ oranı (%) -0,239 -0,200 -0,234 

CHO miktarı (g) 0,147 0,100 0,130 

CHO oranı (%) 0,155 0,099 0,199 

Lif miktarı (g) 0,320 0,261 0,257 

Alkol (g) 0,015 0,070 0,083 

Çoklu doymam.y (g) -0,172 -0,119 -0,114 

Kolesterol (mg) 0,120 0,105 0,038 

Mikro Besinler    

A Vit. (µg) 0,100 0,072 0,283 

Karoten (mg) 0,052 -0,061 0,161 

E Vit. (eşd.) (mg) -0,232 -0,198 0,091 

B1 Vit/Tiamin (mg) 0,240 0,214 0,135 

B2 Vit/Ribofl. (mg) 0,136 0,137 0,243 

B6 Vit/Pirid. (mg) 0,112 0,057 0,077 

Folat, topl. (µg) 0,185 0,174 0,282 

C Vit. (mg) -0,129 -0,214 0,078 

Sodyum (mg) 0,270 0,262 0,195 

Potasyum (mg) 0,053 -0,069 0,058 

Kalsiyum (mg) -0,140 -0,137 -0,071 

Magnezyum (mg) 0,095 0,063 0,007 

Fosfor (mg) 0,093 0,154 0,085 

Demir (mg) 0,127 0,030 -0,053 

Çinko (mg) 0,022 0,102 -0,096 

             **:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok,  

              Spearman Korelasyon r değerleri 

 

Tablo 4.21.’de, kuvvet ölçümleri ile tüm besin ölçümleri arasında istatistiksel 

önemli ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 4.22. Elit Genç Atletlerde Cinsiyete göre Kuvvet Ölçümleri İle Tüketilen 

Makro Ve Mikro Besin Öğeleri Arasındaki İlişki 

Enerji ve Besin Öğeleri 

Kuvvet Ölçümleri 

Kadın Erkek 

Sağ el 

kavrama  

kuvveti 

Sol el 

kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Sağ el 

kavrama 

Kuvveti 

Sol el 

kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Makro Besinler             

Enerji (kkal) -0,211 -0,070 -0,128 0,370 0,078 0,068 

Su Miktarı(ml) 0,025 -0,079 0,211 -0,219 -0,461 -0,264 

Protein miktarı (g) -0,133 0,182 -0,206 0,210 -0,114 -0,087 

Protein oranı (%) -0,223 0,228 -0,058 -0,138 -0,221 -0,257 

Yağ miktarı(g) -0,264 -0,191 -0,200 -0,078 -0,160 -0,068 

Yağ oranı(%) -0,215 -0,082 -0,168 -0,358 -0,241 -0,199 

CHO miktarı (g) 0,119 0,034 -0,017 0,457 0,205 0,269 

CHO oranı (%) 0,205 -0,073 0,167 0,381 0,261 0,238 

Lif miktarı (g) 0,386 0,177 0,228 0,342 0,402 0,305 

Alkol (g) 0,040 0,098 0,238 -0,176 -0,047 0,027 

Çoklu doymam.y (g) 0,064 0,283 0,072 -0,078 -0,279 -0,296 

Kolesterol (mg) -0,136 0,025 -0,183 0,119 0,014 -0,155 

Mikro Besinler             

A Vit. (µg) -0,252 -0,095 -0,050 -0,279 -0,521 -0,328 

Karoten (mg) -0,111 -0,215 0,028 -0,393 -0,676* -0,487 

E Vit. (eşd.) (mg) -0,286 -0,109 0,222 -0,306 -0,530 -0,292 

B1 Vit/Tiamin (mg) 0,224 0,289 -0,056 0,269 0,046 -0,041 

B2 Vit/Ribofl. (mg) -0,219 -0,070 -0,028 0,092 -0,069 -0,032 

B6 Vit/Pirid. (mg) 0,233 0,295 0,183 0,037 -0,251 -0,159 

Folat, topl. (µg) 0,080 0,112 0,228 0,110 -0,032 -0,096 

C Vit. (mg) 0,158 -0,090 0,572* -0,169 -0,388 -0,237 

Sodyum (mg) 0,203 0,216 0,067 0,338 0,352 0,296 

Potasyum (mg) 0,247 0,020 0,233 0,018 -0,228 -0,155 

Kalsiyum (mg) -0,355 -0,356 -0,317 -0,438 -0,402 -0,278 

Magnezyum (mg) 0,108 0,087 -0,111 0,187 0,091 -0,014 

Fosfor (mg) -0,208 0,146 -0,228 0,215 0,055 0,005 

Demir (mg) 0,169 0,208 -0,083 0,132 -0,192 -0,314 

Çinko (mg) -0,214 0,104 -0,383 0,132 -0,110 -0,182 

**:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var, p>0,05 önemli ilişki yok,  

Spearman Korelasyon r değerleri 

 

 Tablo 4.22.’de, kadınlarda bacak kuvvet ölçümü ile C vitamini (r=0,572) 

ölçümü arasında pozitif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır 

(p<0,05).Diğer ilişkiler önemli değildir (p>0,05). 

Erkeklerde pençe sol kuvvet ölçümü ile Karoten (r=-0,676) ölçümü arasında 

negatif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Diğer ilişkiler 

önemli değildi (p>0,05). 
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Tablo 4.23. Elit Genç Atletlerde Kuvvet Ölçümleri ile Besin Tüketim Sıklıklarının 

İlişkisi 

Besin Tüketim 

 Sıklığı (%) 

Kuvvet Ölçümleri 

Sağ el kavrama k.  Sol el kavrama k. Bacak k. 

Süt ve süt ürünleri 0,257 0,209 0,360 

Süt 0,187 -0,078 -0,005 

Ayran 0,593** 0,579** 0,577** 

Yoğurt 0,098 -0,151 -0,028 

Tereyağı -0,041 -0,136 0,010 

Peynir -0,179 -0,238 0,102 

Et-Yumurta-Kurubaklagil -0,451* -0,381 -0,369 

Kırmızı et 0,403 0,415* 0,271 

Et ürünleri 0,361 0,315 0,278 

Sakatat 0,152 0,333 0,264 

Tavuk 0,102 0,102 0,049 

Balık 0,224 0,294 0,362 

Yumurta -0,033 -0,228 -0,119 

Kurubaklagiller -0,169 0,046 0,061 

Sebze-Meyve -0,365 -0,292 -0,334 

Domates -0,333 -0,215 -0,124 

Yeşil yapraklı sebzeler -0,189 -0,108 0,088 

Patates -0,365 -0,463* -0,089 

Meyveler -0,364 -0,458* -0,246 

Turunçgiller -0,349 -0,385 -0,210 

Kuru meyveler -0,100 -0,063 0,042 

Ekmek-tahıllar -0,071 -0,292 -0,230 

Beyaz ekmek -0,180 -0,290 -0,259 

Kepekli ekmek 0,486* 0,499* 0,419* 

Pirinç 0,248 0,280 -0,071 

Bulgur 0,079 0,204 -0,110 

Makarna 0,169 0,351 0,078 

Yağ-Şeker-Tatlı -0,115 -0,051 -0,005 

Bal-reçel, Çikolata Pekmez, 

Marmelat 
-0,025 -0,156 -0,006 

İçecekler -0,365 -0,292 -0,334 

Çay -0,262 -0,348 -0,133 

Kahve 0,137 0,108 -0,030 

Ayran 0,413* 0,425* 0,507* 

Kola ve gazlı içecekler 0,459* 0,435* 0,483* 

Meyve suyu 0,028 -0,153 -0,087 

Hazır yemek -0,155 -0,066 -0,013 

**:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok,  

Spearman Korelasyon r değerleri 

 

 Tablo 4.23.’de sağ el kavrama kuvvet ölçümü ile Et, yumurta, kurubaklagil 

tüketimi(r=-0,451) arasında negatif yönlü, kepekli ekmek (r=0,486), ayran (r=0,413), 

kola-gazlı içecekler (r=0,459) tüketimleri arasında pozitif yönlü istatistiksel önemli 

ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Sol el kavrama kuvvet ölçümü ile ayran (r=0,579), 

kırmızı et (r=0,415), kepekli ekmek (r=0,499), ayran (r=0,425), kola-gazlı içecekler 

(r=0,435) tüketimleri arasında pozitif yönlü, patates (r=-0,463), meyve (r=-0,458) 
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tüketimleri arasında negatif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

Diğer ilişkiler önemli değildi (p>0,05). Bacak kuvvet ölçümü ile ayran (r=0,577), 

kepekli ekmek (r=0,419), ayran (r=0,507), kola-gazlı içecekler (r=0,483) tüketimleri 

arasında pozitif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Diğer 

ilişkiler önemli değildir (p>0,05). 

 

Tablo 4.24. Elit Genç Atletlerde Cinsiyete göre Kuvvet Ölçümleri ile Besin Tüketim 

Sıklıkları Arasındaki İlişki 

Besin Tüketim  

Sıklığı (%) 

Kuvvet Ölçümleri 

Kadın Erkek 

Sağ el 

kavrama 

kuvveti 

Sol el 

kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

Sağ el 

kavrama 

kuvveti  

Sol el 

kavrama 

kuvveti 

Bacak 

kuvveti 

       

Süt ve süt ürünleri 0,088 -0,184 0,070 0,402 0,502 0,501 

Süt  0,583* -0,110 0,177 -0,297 -0,297 -0,174 

Ayran 0,524 0,322 0,412 0,448 0,511 0,379 

Yoğurt 0,071 -0,390 -0,155 -0,570 -0,570 -0,599 

Tereyağı -0,020 -0,310 0,006 -0,275 -0,220 -0,199 

Peynir -0,270  -0,614* 0,270 -0,180 -0,060 -0,030 

Et-Yumurta-Kurubaklagil -0,234 -0,039 0,234 -0,300 -0,300 -0,534 

Kırmızı et -0,126 0,119 -0,227 0,375 0,300 0,225 

Et ürünleri 0,235 0,068 0,256 0,290 0,242 0,189 

Sakatat 0,084 0,440 0,214 -0,132 0,028 0,151 

Tavuk 0,123 0,256 0,212 0,000 -0,216 -0,215 

Balık -0,455 -0,119 0,076 0,258 0,163 0,234 

Yumurta 0,517 -0,205 0,180 -0,154 -0,114 -0,267 

Kurubaklagiller   -0,756** -0,123 -0,100 -0,043 -0,017 -0,035 

Sebze-Meyve x X x -0,291 -0,156 -0,270 

Domates   -0,661* -0,417 -0,120 -0,511 -0,491 -0,495 

Yeşil yapraklı sebzeler -0,250 -0,155 0,284 -0,227 -0,211 -0,085 

Patates -0,426   -0,684** 0,270 -0,360 -0,376 -0,445 

Meyveler -0,360  -0,624* -0,030 -0,412 -0,468 -0,518 

Turunçgiller -0,392 -0,491 0,009 -0,529  -0,626* -0,603* 

Kuru meyveler -0,458 -0,400 -0,008 -0,416 -0,513 -0,434 

Ekmek-tahıllar 0,195 -0,394 -0,234 -0,402 -0,402 -0,501 

Beyaz ekmek 0,195 -0,394 -0,234 -0,262 -0,112 -0,224 

Kepekli ekmek 0,053 0,299 -0,026 0,288 0,197 0,438 

Pirinç 0,176 0,480 -0,320 0,030 -0,121 -0,327 

Bulgur 0,017 0,387 -0,326 -0,239 -0,239 -0,262 

Makarna -0,107 0,432 -0,214 -0,102 -0,135 -0,068 

Yağ-Şeker-Tatlı 0,023 0,280 0,339 -0,408 -0,496 -0,585 

Bal-reçel, Çikolata Pekmez, 

Marmelat 
-0,458   -0,716** -0,250 -0,190 -0,359 -0,473 

İçecekler x X x -0,291 -0,156 -0,270 

Çay 0,271 0,034 0,610* -0,486  -0,614* -0,587 

Kahve -0,044 0,150 -0,091 0,166 -0,116 -0,161 

Ayran 0,072 0,100 0,349 0,584   0,643* 0,652* 

Kola ve gazlı içecekler 0,239 0,113 0,032 0,312 0,339 0,490 

Meyve suyu 0,153 -0,294 -0,061 0,048 -0,050 -0,077 

Hazır yemek -0,106 -0,055 -0,009 -0,028 0,137 0,113 

**:p<0,01 , *:p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok, Spearman Korelasyon r değerleri 
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Tablo 4.24.’de, kadınlarda sağ el kavrama kuvvet ölçümü ile süt (r=0,583) 

tüketimi arasında pozitif yönlü, kurubaklagil (r=-0,756), domates (r=-0,661) 

ölçümleri arasında negatif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

Sol el kavrama kuvvet ölçümü ile peynir (r=-0,614), patates (r=-0,684), meyve 

(r=0,624), bal, reçel, çikolota vb. (r=-0,716) tüketimleri arasında negatif yönlü 

istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Bacak kuvvet ölçümü ile çay 

tüketimi (r=0,610) arasında pozitif yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır 

(p<0,05). Diğer ilişkiler önemli değildir (p>0,05). 

Erkeklerde sol el kavrama kuvvet ölçümü ile turunçgiller (r=-0,626), çay (r=-

0,614) tüketimi arasında negatif yönlü, ayran (r=0,643) tüketimi arasında pozitif 

yönlü istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Bacak kuvvet ölçümü ile 

turunçgiller (r=-0,603) tüketimi arasında negatif yönlü, ayran turunçgiller (r=0,652) 

tüketimi arasında pozitif yönlü, istatistiksel önemli ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 

Diğer ilişkiler önemli değildi (p>0,05). 
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Tablo 4.25. Elit Genç Atletlerde Kuvvet Ölçümleri ile Vücut Ölçümleri Arasındaki 

İlişki 

  

Kuvvet Ölçümleri 

Sağ el kavrama 

Kuvveti (kg) 

Sol el kavrama  

Kuvveti (kg) 

Bacak 

Kuvveti (kg) 

Antropometrik Ölçümler  

Boy (cm) 0,644** 0,582** 0,653** 

Ağırlık (kg) 0,778** 0,796** 0,645** 

BKİ (kg/m2 ) 0,607** 0,652** 0,346 

Vücut Kompozisyon 

Ölçümleri   
 

Yağsız kütle (kg) 0,803** 0,870** 0,667** 

Kas (kg) 0,810** 0,877** 0,678** 

Kemik (kg) 0,524** 0,627** 0,410* 

Yağ Miktarı (kg) -0,208 -0,291 -0,195 

Yağ Oranı (%) -0,468* -0,560** -0,456* 

Yağsız Oran (%) 0,469* 0,554** 0,494* 

Mineral Miktarı (kg) 0,578** 0,653** 0,533** 

Mineral Oranı (%) 0,293 0,394 0,375 

Protein Miktarı (kg) 0,825** 0,881** 0,686** 

Protein Oranı (%) 0,415* 0,508* 0,335 

Sıvı Miktarı (kg)  0,803** 0,870** 0,667** 

Sıvı Oranı (%) 0,462* 0,557** 0,461* 

Beden yoğunluğu 0,464* 0,558** 0,447* 

Sağ bacak yağ oranı (%) -0,556** -0,671** -0,542** 

Sol bacak yağ oranı (%) -0,545** -0,646** -0,508* 

Sağ kol yağ oranı (%) -0,321 -0,494* -0,198 

Sol kol yağ oranı (%) -0,325 -0,457* -0,182 

Gövde yağ oranı (%) -0,281 -0,366 -0,157 

Sağ bacak yağ ağ. (kg) -0,439* -0,528** -0,496* 

Sol bacak yağ ağ. (kg) -0,413* -0,475* -0,435* 

Sağ kol yağ ağ. (kg) 0,290 0,102 0,413* 

Sol kol yağ ağ. (kg) 0,204 0,044 0,359 

Gövde yağ ağ. (kg) -0,015 -0,089 0,048 

Sağ bacak yağsız küt. (kg) 0,690** 0,768** 0,577** 

Sol bacak yağsız küt. (kg) 0,691** 0,756** 0,554** 

Sağ kol yağsız küt. (kg) 0,691** 0,756** 0,566** 

Sol kol yağsız küt. (kg) 0,670** 0,735** 0,554** 

Gövde yağsız küt. (kg) 0,656** 0,722** 0,571** 

Sağ bacak kas küt. (kg) 0,698** 0,770** 0,567** 

Sol bacak kas küt. (kg) 0,827** 0,885** 0,666** 

Sağ kol kas küt. (kg) 0,814** 0,871** 0,645** 

Sol kol kas küt. (kg) 0,828** 0,861** 0,670** 

Gövde kas küt. (kg) 0,788** 0,846** 0,688** 

Metabolizma hızı (kkal) 0,840** 0,797** 0,708** 

Aktivite (kkal) 0,541** 0,524** 0,520** 

Toplam (kkal) 0,834** 0,795** 0,709** 

     **p<0,01 , *p<0,05 önemli ilişki var,  p>0,05 önemli ilişki yok,  

      Spearman Korelasyon r değerleri  
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Tablo 4.25.’de, sağ el kavrama, sol el kavrama, bacak kuvvet ölçümleri ile 

kas (kg), yağsız oran (%), aktivite, boy, ağırlık, BKİ, sıvı, protein, mineral gibi 

ölçümlerle pozitif önemli ilişki, yağ ölçümleri ile negatif önemli ilişki bulunmuştur.  

 

Tablo 4.26. Elit Genç Atletlerde Vücut Sıvı, BKİ, Yağ Değerleri ile Cinsiyetin 

İlişkisi 

 Sıvı, BKİ ve  

Yağ Düzeyleri 

Kadın 

n 

Kadın 

(%) 
 

Erkek 

n 

Erkek 

(%) 
 X2 p 

Sıvı Değeri 

Düşük 0  (0)  0  (0)  

0,511 0,475 Normal 11  (84,6)  8  (72,7)  

Yüksek 2  (15,4)  3  (27,3)  

BKİ Değeri 

Düşük 13  (100)  6  (60)  

6,295 0,012* Normal 0  (0)  4  (40)  

Yüksek 0  (0)  0  (0)  

Yağ Değeri 

Düşük 6  (46,2)  7  (63,6)  

0,734 0,392 Normal 7  (53,8)  4  (36,4)  

Yüksek 0  (0)  0  (0)  

*p<0,05 önemli ilişki var, p>0,05 önemli ilişki yok; Kikare testi – x:Fisher exact test 

         BKİ değeri ile sporcuların cinsiyeti arasında bu çalışma için istatistiksel önemli 

ilişki bulunmamıştır (p<0,05). BKİ düşüklük oranı kadınlarda daha yüksektir 

(%100). Sıvı, yağ değeri ile sporcuların cinsiyeti arasında istatistiksel önemli ilişki 

yoktur (p>0,05). 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Tartışma 

Çalışmanın bu bölümünde, elit genç atletizm sporculardan sağlanan verilerden 

elde edilen ve önceki bölümde gösterilen istatistiksel analiz sonuçlarına ve 

literatürlere göre değerlendirilmiştir. 

5.1.1. Sosyo-Demografik Veriler ve Beslenme Bulgularının Değerlendirilmesi 

Atletizm gençler arasında popüler bir spordur. Sağlığı korumak ve büyümeyi 

ve atletik performansı optimize etmek için genç sporcuların uygun bir diyet almaları 

gerekir. Ne yazık ki, birçok genç sporcunun beslenmesi, beslenme uzman 

önerilerinden ziyade toplumsal alışkanlıklardan etkilenir. Elit düzeyde spor yapan 

gençlerde sportif başarı ve performans için antrenman ve müsabakalar kadar, 

besinlerin bileşimi ve öğün planlaması da normal spor yapan bireylere göre daha da 

önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme uygulamaları, spor yapan bireyin, bedensel ve 

ruhsal olarak büyüme ve gelişmesine yardımcı olmakta ve spor performansında artış 

sağlamaktadır (McManus A. M., 2010) . Dünyada spora verilen önemin artması 

bireyleri erken yaşlarda sportif aktivitelere yönlendirmiştir. Erken yaş ta elit milli 

sporcu olmayı hedefleyen atletlerin mevcut beslenme durumları, sağlıklı beslenme 

tutum ölçekleri ve antropometik ölçüm ve kuvvet parametrelerini değerlendirdik. 

Çalışma kapsamında bulunan elit atletler beslenmenin oldukça önemli olduğu 15-22 

yaş aralığında bulunmaktadır. Aynı zaman da elit sporcu ya da atlet olmak erken 

yaşta uzun ve disiplinli çalışma gerektirmektedir. Atletlerin %75’şi ailesi ile birlikte 

yaşıyor olup (Tablo 4.1.), tamamı sigara ve alkol kullanmamaktadır. 

Yaşları 15-22 yıl aralığında olan elit atletlerin katılımı ile gerçekleştirilen 

çalışmada; atletlerin genelinde sadece %25’ inin 3 ana öğün tükettiği, %25’nin 2 ana 

öğün ve %50’sinin de bir ana öğün tükettiği belirlenmiştir (Tablo 4.3). Diğer 

çalışmalarla karşılaştırdığımızda istatistiksel anlamda önemli olmazsa da temel olan 

3 ana öğün beslenme düzeyimiz düşüktür. Cinsiyetler arasında da önemli bir farklılık 

bulunmamakla birlikte (Tablo 4.4), kadınların %53,8’sinin erkeklerden (%45,5) daha 

yüksek oranda sadece bir ana öğün tükettiği gözlemlenmiştir (p=0,999). Pulur ve 

Cicioğlu, amatör düzeyde basketbol oynayan bayan sporcuların, beslenme bilgi ve 
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alışkanlıklarının araştırılması amacıyla yaptıkları çalışmada %43’ünün ana -ara öğün 

ayırımı yapmaksızın 3 öğün, %32’sinin de 2 öğün ile beslendiklerini bildirmiştir 

(Pulur, 2001). Yarar ve arkadaşları 18 farklı olimpik branştan rastgele seçilen elit 

düzey 334 sporcu ile yaptıkları çalışmalarında, %82,9’unu kadınların oluşturduğu 

örneklem genelinde  %56,9’u nun 3 öğün, %37,1’i nin 4 öğün ve üstü öğün yemek 

yediklerini belirtmektedir (Yarar, 2011).  Acar, yedi spor branşından 329 erkek ve 73 

kadın olmak üzere, yaşları 10-25 yıl arası 402 elit sporcu ile kapsamlı tez çalışması 

yapmışlardır. Bulgularında 18 genç elit atlet grubun da; Ana ve ara öğün sayılarına 

İlişkin verilerin değerlendirmelerinde toplamda %68.8’ inin 3 ana öğün tükettiği, 

%27.9’unun 2 ana öğün tükettiği verilmiştir (Acar, 2019). Cinsiyet ayırımlarında,  

erkeklerin %46.7’ sinin 2 ve 3 ana öğün tükettiği, %6.7‘sinin bir ana öğün, kadınların 

ise %90.9’unun 3 ana öğün ve %9.1’inin de 2 ana öğün tükettiği belirlenmiş ve 

cinsiyetler arasında önemli bir farklılık belirtmemişlerdir (p<0,05).  Atletlerin ara 

öğün sayıları değerlendirildiğinde %51.8’ inin 1 ara öğün tükettiği, %41.5’inin hiç 

ara öğün tüketmediği ve %6.7’sinin 3 ara öğün tükettiği tespit edilmiş ve ara öğün 

açısından cinsiyetler arasında önemli bir farklılık olmadığını saptamışlardır (Acar, 

2019). Çalışmamızda ara, ana ve öğün atlama nedeni beslenme bilgilerinde atletlerin 

toplamında ve cinsiyeti arasında istatistiksel anlamda önemli ilişki bulunmamıştır 

(Tablo 4.3, Tablo 4.4).Genel olarak ana ve ara öğün verilerimiz çalışmalarda verilen 

sonuçlardan daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni olarak çalışmaya alınan 

sporcuların, beslenme konusunda uzman görüşü almamaları ve veri alma 

dönemimizin, olimpiyat kotası için yapmış oldukları yoğun kamp dönemine denk 

gelmesi olarak değerlendirilmiştir. Nitekim %77.8’ si öğün atlama sebebi olarak da 

zaman yetersizliğini öne sürmüşlerdir (Tablo 4.4). Yarar ve arkadaşlarının öğün 

atlama nedeni olarak; %47,6 sının yemeğe yeterli zaman ayıramadığı sonucu da 

sonucumuz ile uyuşmaktadır (Yarar, 2011). 

Genel olarak kahvaltı yapmadan günde iki öğün yemek yemenin sportif 

performansı düşürdüğü, sık yemek yemenin de maksimum verimi artırdığı 

bildirilmektedir. Sporcuların, günde en az üç öğün yemeleri, hatta hafif olmak 

şartıyla öğün sayısının üç ana ve iki ara öğün olmak üzere beşe çıkarmaları doğru bir 

beslenme şeklidir. Spor yapan gençlerde antrenman yoğunluğu ve egzersiz arttıkça 

gereksinimler daha da artabilir. Öğün sayısının arttırılmasıyla kan şeker düzeyinde 

sürekliliğin ve kas glikojen depolarının doygunluğunun sağlanacağı belirtilmiştir. 

(Yarar, 2011). Büyüme ve gelişme arasındaki etkileşimler nedeniyle; Optimum 
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performans sağlanabilmesi, yaralanmalardan ve diğer sağlık sorunlarından 

kaçınılması için, beslenme genç sporcularda çok önemli bir unsurdur (Petrie H. S., 

2004).  

Yarar ve arkadaşlarının elit sporcularda yaptıkları çalışmada genç atletlerin 

%45,8’i 6-10 bardak (1,5-2 lt) günlük su içmekte olduğu 44,9’u günlük 1-2 litre su 

tükettiklerini belirlemişlerdir. Parlak tarafından yapılan çalışmada sporcuların 

%39.4’ ünün günlük 1-1.5lt arası su tükettiği bulunmuştur (Parlak N. , 2008). 

Çalışmamızda elde ettiğimiz en yüksek su tüketim oranının Yarar ve arkadaşlarının 

sonuçları ile aynı olduğu görülmüştür (Tablo4.4). Yapılan başka bir çalışmada 

sporcuların %83,1’ inin sıvı alımına dikkat ettiklerini belirtmelerine rağmen, sıvı 

tüketimlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır (Saygın, 2009).  

Vücuttan normal koşullarda, değişik yollarla ortalama günlük olarak atılan 

sıvı miktarı yaklaşık 2,5 litredir (Baysal, 2019). Bu miktar göz önüne alındığında 

sporcularda, yapılan spor branşı ve yaşa göre değişken olmakla birlikte kaybın çok 

fazla olacağı ve bu nedenle sıvı gereksinimlerinin de çok fazla olduğu bilinmektedir. 

Ancak bizim çalışmamız ve benzer diğer çalışmalar sporcuların sıvı alımlarının 

yetersiz olduğunu göstermektedir. Su, sporcular için en önemli ancak gözden kaçan 

bir besindir. Vücudun nemli ve doğru sıcaklıkta tutulması için su ve sıvılar çok 

önemlidir. Vücudumuz bir saatlik şiddetli egzersizde birkaç litre ter kaybedebilir. 

Genç sporcularda ter ölçümü yapılarak, sıvı ihtiyaçlarının belirlendiği bir çalışmada 

yetişkinlere göre gençlerin sıvı ihtiyaçlarının daha fazla olacağı belirtilmiştir (Petrie 

H. S., 2004). Diyarbakır coğrafik olarak Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden birinde 

yer alır. Sıcak iklimlerde doğal olarak sıvı kaybı canlılarda daha fazladır. Ayrıca 

sıcak ortamlarda egzersiz yapılırken, çocuk ve gençlerin yüzey alanının vücut 

kütlesine oranı, daha fazla olduğundan çevresel ısıyı yetişkinlere göre daha kolay 

emer böylece ısı birikimi oluşur, yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocuklar ve gençler 

daha fazla ısı stresi yaşayabilir. Vücuttan aşırı sıvı kaybı ile oluşan dehidrasyona 

bağlı olarak, plazma sıvısı ve kan hacminde azalma, böbrek filtrasyonunda azalma, 

idrar yoğunluğunda artış, karaciğer glikojen deposunda azalma, kardiyovasküler 

sistem işlevinde ve ısı düzenleme mekanizmalarında bozukluk görülür. Yetersiz sıvı 

tüketimi kuvvet, dayanıklılık ve aerobik kapasiteyi olumsuz yönde etkileme 

potansiyeline sahiptir (Petrie H. S., 2004). 

Beslenmeyle ilişkili sağlık sorunlarının önlenmesi ve azaltılmasında 

toplumun, özellikle de genç sporcuların beslenme konusunda bilgi düzeyinin 
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artırılması, günlük hayatta sağlıklı beslenme becerilerinin ve davranışlarının 

geliştirilmesine katkıda bulunur.  (Özenoğlu, 2021). Türkiye’de genç elit atletlerle 

yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Elit genç atlet ve diğer sporcular için beslenme 

tavsiyeleri, büyük ölçüde yetişkin sporculara ya da toplumun diğer bireylerine ait 

çalışmalardan elden edilen verilerle tahmini olarak yapılmaktadır.  

 Çalışmamızda genç atletlerin toplam SBİTÖ ve alt boyutlarının puan 

ortalamaları incelendiğinde; Atletlerin genelinde toplam SBİTÖ puanı 70,75 olup 

istatistiksel olarak önemli olmazsa da yüksektir (Tablo 4.7). Bu oran erkeklerde 

77,55 (p=0,032) olup kadınların oranından daha yüksektir ve istatistiksel olarak da 

önemlidir (Tablo 4.6). Yine erkeklerde olumlu beslenme alt boyut oranı (20.09) 

kadınların oranından daha yüksek olup önemlidir (p=0,005). Özenoğlu ve arkadaşları 

toplumda 20-65 yaş aralığında gönüllülerde yapmış olduğu çalışmalarında toplam 

SBİTÖ ortalama puanını 75.57 olarak vermişlerdir. Katılımcıların cinsiyete göre 

SBİTÖ toplam puanı karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmamıştır (Özenoğlu, 

2021). Özenoğlu ve arkadaşları, SBİTÖ alt boyut Beslenme Hakkında Bilgi 

ortalamalarını (20,46) kadınlarda önemli derecede yüksek vermiştir (P=0,046)  

Değerlerimiz birbirine yakın olmakla birlikte çalışma gruplarımız farklıdır.  

Literatür araştırmamızda ülkemizde direkt olarak atletlerde SBİTÖ ölçeği ile ilgili 

veriye rastlanmamıştır. Bu anlamda sonuçlarımızın yapılacak çalışmalara katkı 

sunabileceği öngörülmektedir. Pulur ve Cicioğlu’nun 15 - 35 yaş arası bayan 

basketbolcuların beslenme bilgi ve alışkanlıkları üzerine yaptıkları çalışmada, 

sporcuların %52'sinin, Yarar ve arkadaşları, elit sporcularda yapmış olduğu 

çalışmada da sporcuların %49,4'ünün sporcu beslenmesi konusunda yeterli bilgiye 

sahip oldukları ifade edilmiştir  (Pulur, 2001), (Yarar, 2011). Atay ve arkadaşları 

çalışmalarında futbolcuların %73,7’sinin beslenme konusunda iyi ve çok iyi düzeyde 

beslenme bilgisine sahip olduklarını belirtmektedirler (Atay, 2006). Çalışmamızda 

atletlerin teorik olarak  %62,5’inin yüksek derecede sağlıklı beslenmeye ilişkin 

tutuma sahip oldukları gözlemlenmiştir (Tablo 4.5). Özenoğlu ve arkadaşları da 

çalışma katılımcılarının  %67.3 oranında yüksek derecede sağlıklı beslenmeye ilişkin 

tutuma sahip olduklarını bildirmektedir  (Özenoğlu, 2021). (Atay, 2006). 

 Çalışmalar, beslenme bilgisinin eğitim ve sosyo-ekonomik duruma bağlı 

olarak yaşla paralel arttığına vurgu yapmaktadır (Coveney, 2008), (Özenoğlu, 2021), 

(Henauv, 2009). Çalışmamızda atletlerin yaşı birbirine yakın olduğundan 

irdelenmemiştir. Coveney ve arkadaşlarının 18-35 yaş ile 35 yaş üstü bireylerin 
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kıyaslandığı bir çalışmada, 35 yaş üstü bireylerin bulunduğu grupta beslenme bilgisi 

diğer gruba göre çok daha yüksek bulunmuştur (Coveney, 2008). Verilerimizin genç 

elit atletlere ait değerler olması ile birlikte, diğer araştırmacıların yorumladığı gibi 

sağlık sorunlarının yaş ile artma eğilimi gösterdiği, bireylerin de sağlıklı beslenmeye 

ilişkin bilgi ve tutumlarının da artmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir. 

Diğer branş öğretmenlerine göre sağlıklı beslenme tutumlarının yüksek 

olduğu beden eğitimi öğretmen kadın ve erkeklerin genel olarak benzer tutumlar 

sergilediği, yaş ilerledikçe de beslenme tutumlarının pozitif yönde iyileştiği 

belirtilmektedir (Kusan, 2020). Genel olarak çalışmalarda kadınların erkeklere göre 

beslenme tutumlarına daha fazla dikkat ettikleri görüşü hâkimdir (Özenoğlu, 2021), 

(Kusan, 2020), (Güçer, 2009). Tahranda 7669 ergen katılımı ile yapılmış çalışmada, 

Doğrulanmış bir bilgi, tutum ve uygulamalar (KAP) anketi ve bir gıda sıklığı anketi 

(FFQ) kullanılmış, çoğunda beslenme uygulamalarıyla beslenme bilgilerinin 

uyuşmadığı görülmüştür. Kadınların beslenme bilgisi erkeklerinkinden önemli 

derecede yüksek bulunmasına rağmen, erkeklerin daha iyi beslenme uygulamalarına 

sahip olduğu bildirilmektedir (Mirmiran, 2007). Yaşları 35 ile 74 arası 10.366 

ABD'li ve 698 İsveç’li katılımcının bulunduğu çalışmada her iki popülasyonda da 

yüksek genel beslenme ve sağlık farkındalığına rağmen bilgi ve tutumlarda 

farklılıklar bulunmaktadır (Girois, 2001). 

Atletlerin besin tüketim sıklıklarının dağılımı genel olarak incelendiğinde 

%75,0’nın süt ve süt ürünlerini haftada 2-3 kez tükettikleri ve en çok olarak da süt, 

ayran, yoğurt olarak tercih ettikleri görülmüştür. Atletlerin %66,7’si yumurtayı her 

gün, %33.3’ü kırmızı eti, %66.7’si’de tavuk etini en çok haftada 2-3 kez tükettiğini 

belirtmiştir(Tablo 4.8). Acar tez çalışmasında atletlerin genel değerlendirmesinde süt 

ve süt ürünlerinin % 50 ile en çok haftada 3-4 kez tüketildiği, yoğurdun ve ayranın % 

26.9 ile en çok haftada 3-4 kez tüketildiği, peynir çeşitlerinin de % 34.6 ile en çok 

haftada 5-6 kez tüketildiği bildirilmiştir. Kırmızı et tüketimi % 26.9 ile ayda bir, 

tavuk tüketimi % 38.5 ile haftada 3-4 kez tüketildiğini bildirmiştir (Acar, 2019). 

Dolayısıyla çalışmamızda diğer çalışmalara benzer olarak en fazla tüketilen besinler 

peynir, yumurta, sebze-meyve, et-yumurta-kurubaklagiller, beyaz ekmek, içecek, çay 

şeklindedir. En az tüketilen besinler ise yağ-şeker-tatlı, hazır yemek, kepekli ekmek 

yiyecekleridir. Kadınlar ile erkek atletler arasında yapılan karşılaştırmada (Tablo 

4.9), Erkeklerde kırmızı et (4,82), kepekli ekmek (3,45), kola-gazlı içecek (5,18) 

tüketimi daha yüksektir(p<0,05). Fark diğer ölçümler için önemli değildir (p>0,05). 
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 Diğer sporcular gibi atletlerin de kendileri için gerekli olan aminoasitleri 

içeren et, süt grubu ve yumurta gibi hayvansal besinleri sıklıkla tükettikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca bireyler kurubaklagil tüketerek bitkisel protein içeren 

besinlerden de yararlanmaktadır. Elzem aminoasit içeren proteinlerin alınması, 

protein sentezini uyararak net protein dengesinin sağlanmasında etkilidir (Bilgiç P. , 

2009).  

 Bu çalışmada atletlerin genelinde aldıkları günlük enerji düzeyi 1957,61 kkal 

olarak bulunmuştur(Tablo 4.12).  Kadınlarda günlük enerji düzeyi 1965,46 kkal 

erkeklerde de günlük enerji düzeyi 1948,33 kkal (Tablo 4.14) olarak birbirine yakın 

değerlerdir ve önerilen değerlerden daha düşüktür (FAO, 2004). Ağır egzersiz yapan 

15-18 yaş arası gençlerde enerji gereksinimleri, erkeklerde; 3650-3925 kkal/gün, 

kadınlarda;2875 kkal/gün olduğu bu gereksinim için uygun enerji içeren besin 

alınması gerektiği bildirilmektedir (FAO, 2004). Enerji gereksinimi, yaş, cinsiyet, 

vücut ağırlığı, kas miktarı ve vücut yağı gibi faktörlere ve her spor branşına göre 

günlük 2000 kkal ile 5000 kkal arasında değişmekte, çok yoğun antrenman yapan ve 

genellikle yarışlara hazırlanan dayanıklılık sporcularında (günde 4-5 saat) daha 

yüksek düzeylere de (6000-12.000 kkal) çıkmaktadır. Yapılan çalışmada günlük 

ortalama enerji düzeyi her iki cinsiyet için önerilen düzeyin oldukça altındadır(Tablo 

4.14). Düşük enerji alımı; kas kaybı, kemik yoğunluğunda azalma, düzensiz 

menstrual siklus, yorgunluk, sakatlanma ve hastalık riskindeki artış ile sonuçlanır 

(TÜBER, 2015), (FAO, 2004).  

Elit Genç sporcular için günlük enerjinin %60’ı karbonhidratlardan, %15’i 

proteinden ve %25’i yağlardan gelmesi bu sporcular için yeterli ve dengeli 

beslenmeyi sağlamaktadır (Ersoy G. H., 2006), (Baysal, 2019).   

Çalışmamızda ise CHO tüketiminin genel değerlendirmede, kadın ve 

erkeklerde sırasıyla %32,75, %33,08 ve %32,36 oranlarında önerilenden daha az 

olduğu bulunmuştur (Tablo 4.14). Günlük tüketilen protein miktarı genç yaş 

grubunda önerilenin üzerinde %17,63 bulunmuş olup, buna bağlı olarak bu sporcular 

için önerilen günlük enerjinin yaklaşık %15’inin sağlanabildiği gözlenmiştir. Günlük 

yağ tüketimi ise yine önerilenden daha fazladır, %49,63 oranda bulunmuş olup 

kadınlarda %50.23, erkeklerde %48.91 olarak belirlenmiştir (Tablo 4.14). 

Genç sporcuların yüksek karbonhidrat diyetinden yararlanıp 

yararlanmayacağı henüz tam olarak açıklanamamıştır. Birçok araştırmacı 

çalışmalarında, sporcu gençlerin toplam enerji alımlarının en az %50'sini 
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karbonhidrat olarak tüketmelerini önermektedir. Diyetteki çoğu karbonhidrat, sınırlı 

miktarda basit şeker içeren (≤% 10) kompleks karbonhidratlardan (tahıllar, makarna, 

pirinç vb.) olmasını önermektedir (Nemet, 2009 ). Araştırmamıza katılan bireylerin 

karbonhidrat alımının toplam enerjiye oranı %31,76 olduğu bunun da Nemet ve 

arkadaşlarının çalışmalarında önerdiği düzeyin çok altında olduğu görülmüştür.  

Proteinin toplam enerjiye oranı %17,63 olarak bulunmuştur. Smith'in 

çalışmasında, genç sporcularda protein alımının toplam enerjiye oranı %12-15 

aralığında olması gerektiği söylenmektedir (Smith, 2013). Belirlenen çalışma verisi 

Smith'in önerilerine yakın bulunmuştur. Smith çalışmasında yağ alımının  %20-30 

değer aralığında önermektedir. Genç aletlerde yapılan bu çalışmada yağ alımının bir 

sporcunun alması gereken düzeyin çok üzerinde olduğu görülmektedir Çalışmadaki 

bireylerin beslenmelerindeki yağ alımının toplam enerjiye oranı da %50,71 olarak 

yüksek bulunmuştur.  

Vitaminler, mineraller ve kombinasyonları (multivitamin-mineral) genel 

popülasyonda baskın besin takviyeleridir. Vitaminler metabolik işlemleri, enerji 

sentezini, nörolojik işlemleri düzenleme ve hücrenin yıkımını önleme işlevlerini 

gören elzem organik bileşiklerdir. Mineraller de metabolik işlemlerin gerçekleşmesi 

için gerekli olan elzem inorganik elementlerdir. Çeşitli vitamin ve mineral 

takviyelerinin performans artışına neden olduğu ile ilgili görüşler bulunmakla birlikte 

bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Çinko ve magnezyum dengesinin yetersiz olduğu 

durumlarda egzersiz kapasitesinin düşebildiği, sporcularda mineral diyet takviyesiyle 

genel olarak egzersiz kapasitesinin artırdığı görülmüştür. Eksikliğin görülmediği 

atletlerde de takviyenin performansı arttırdığı gösterilmiştir (Kreider, 2004). Alpar, 

çalışmasında sporcuların multivitamin-mineral kullanım oranını %36,11’olarak 

vermiştir (Alpar, 2011). Çalışmamızda da, bireylerin %62,5’inin multivitamin-

mineral kullandığı görülmüştür (Tablo 4.2), Kadın ile erkek atletler arasında makro 

ve mikro besin tüketim ölçümleri bakımından istatistiksel anlamda önemli fark 

bulunmamaktadır (Tablo 4.14). 

Yarar ve arkadaşlarının 15 yaş ve 21 yaş üzeri elit erkek ve kadın sporcuların 

beslenme bilgi ve alışkanlıkların değerlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmada 

atletlerin sporcu beslenmesi konusunda kısıtlı bir bilgiye sahip olduğu ve yeterince 

beslenme konusuna önem vermediği tespit edilmiştir (Yarar, 2011). Çalışma 

bulgularımız ile bu sonuçlar örtüşmektedir 
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  Literatüre bakıldığında, elit genç sporcu beslenmesi ile ilgili sorunların 

çözümüne katkı sunacak bu ve benzer yapılan çalışmalar artmakla birlikte hala 

cevaplanmamış çok sayıda soru bulunmaktadır. Çalışmamızda verisi paylaşılmış 

ancak ilgili kaynaklar bulunamadığı için tartışılamamış sonuçlarımız bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle elit genç sporculara daha iyi beslenme tavsiyelerinde bulunmak için 

önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir 

5.1.2.Antropometrik Ölçümler Ve Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 

Markovic ve Jaric159 katılımcı ile yaptıkları çalışmalarının sonucunda vücut 

ağırlığı, kuvvet ve anaerobik gücü olumlu olarak etkilerken, dikey sıçrama 

yüksekliğini negatif olarak etkilediğini belirtmişlerdir (Markovic, 2007).  

Ergun ve Baltacı, yaş, boy ve vücut ağırlığının kuvvetle pozitif ilişkisi 

olduğunu ve boyu daha uzun olanların anaerobik güçlerinin daha fazla olduğunu 

bildirmişlerdir (Ergun, 1992).  

Vücut kompozisyonu, sportif performansın birçok belirleyicisinden biridir, 

ancak vücut yağ oranı (%), genç sporcularda son zamanlarda ana tartışma odağı olma 

eğilimindedir.  

Bilgiç ve ark.’nın yapmış olduğu çalışmada kas kütle ağırlıkları fazla olan 

gruplarda özellikle de sporcularda WHO sınıflandırmasına göre 

değerlendirdiklerinde BKİ yüksek olarak hesaplanmakta, ancak BKİ 25 kg/ m2 

üzerinde olduğu halde bu bireylerin şişman olarak değerlendirilmesinin hatalı 

olduğunu bu nedenle sadece boy ve vücut ağırlığı değil, vücut bileşiminin saptanarak 

vücut yağ yüzdesine göre değerlendirilmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüşlerdir 

(Bilgiç P. B., 2010).  

Vücut bileşimi değerlendirmeleri genellikle vücut yağ yüzdesi üzerinden 

yapılmaktadır, ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda; yağsız vücut kütle indeksi 

(Fat Free Mass Index: FFMI) ve yağsız vücut kütlesinin (Fat Free Mass: FFM) de 

vücut bileşiminin değerlendirilmesinde kullanıldığı görülmektedir (Kyle U. M., 

2001) (Schutz, 2002), (Kyle U. P., 2003), (Devrim, 2019). 

Portal ve ark. (2010) elit adolesan (13-18 yaş) voleybol oyuncularında, vücut 

yağı ve BKİ yüzdeleri arasında zayıf korelasyon olduğunu bulmuşlardır. Vücut kitle 

indeksi yüzdelik oranının adolesan elit erkek ve kadın voleybol oyuncularında vücut 
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yağları için iyi bir ölçü olmadığını bildirmişlerdir (Portal, 2010). Pekcan BKİ’ nin 

sporcular için uygun olmadığını belirtmektedir  (Pekcan G. , 2008). 

Ünlü, elit sporcular ve sedanterleri karşılaştırdığı tez çalışmasında; elit kadın 

sporcularda vücut ağırlığı (kg) 54,55 ±6,89,  boy (cm) 165,93±5,21, BKİ (kg/m2 ) 

19,79±1,83,Yağ (kg) 7,01±2,18, Yağ Oranı % 13,23±4,13 Kas (kg) 25,43±2,25 

Sıvı(lt) 33,49±2,62, Bazal Metabolizma hızı (BMH)(kkal) 1360,40±78,62 olarak 

bulmuştur. Elit erkek sporcularda vücut ağırlığı (kg) 68,64 ±6,13,  boy (cm) 

176,57±6,59, BKİ (kg/m2) 20,91 ±1,4, Yağ(kg) 9,38±5,48 ,Yağ Oranı % 13,07 ±7,20, 

Kas (kg) 34,98±3,37 , Sıvı (lt) 43,89±4,28 , BMH(kkal) 1656,60±136,22  olarak 

bulmuştur (Ünlü, 2017).  

Nascimento ve arkadaşları adolesanlarda vücut ağırlıklarını 56. 1 kg, BKİ 20 

kg/m2, yağ oranı %14, yağsız kütle 48 kg, yağ kütlesi 8kg olarak bulmuşlardır 

(Nascimento, 2016).  

Pehlivan ve arkadaşları elit atletlerle yapmış oldukları çalışmada vücut 

ağırlıklarını 57.1kg, BKİ 20.9 kg/m2, yağ oranı %13, yağ 7.20 kg, yağsız kütle 50.9 

kg total vücut sıvısı 37.0kg, BMR 1554 kkal olarak saptamışlar (Pehlivan, 2018). 

Barbieri ve arkadaşları ulusal düzeyde yarışan Kafkas ve Afrika kökenli 16-

29 yaş arası erkek atletlerin antropometrik özellikleri ve vücut kompozisyonu 

incelendiği çalışmasında boy uzunluklarının 177.9 cm, vücut ağırlıklarının 73 kg, 

BKİ’nin 23 olduğunu tespit etmiştir (Barbieri, 2017). 

Dirk ve arkadaşları, 20 yaş altı elit erkek ve kız atletlerin antropometrik ve 

fiziksel özelliklerini değerlendirdiği çalışmada 20 yaş altı erkek ve kızların boy 

uzunlukları 180.2 cm ve 170.3 cm, vücut ağırlıkları 69.3 kg ve 56.7 kg Boy uzunluğu 

ile vücut ağırlığı arasındaki pozitif ilişki de bilinmektedir (Dirk, 2012). 

Şanlıer, araştırmasına yaşları 18-25 arasında değişen 57 erkek, 63 kız toplam 

120 genç almıştır. Erkeklerin BKİ’leri 22.6 kg/m2, kızların BKİ’leri 21.0 kg/m2, 

erkeklerde vücut yağ ağırlığı 15.8 kg, kızlarda vücut yağ ağırlığı 17.9 kg sonucuna 

varmıştır (Şanlıer, 2005). 

Gamboa ve ark.’ları kadınlarda BKİ (20.67 ±0.55), Vücut yağ oranı (%13.94 

±3.66) erkeklerde BKİ (20.58 ±0.35), Vücut yağ oranı   (%7.64 ±1.55) olarak 

saptamışlar (Gamboa, 2018). 

Parlak, yapmış olduğu tez çalışmasında yaş ortalamaları 14-17 arası olan 

basketbolcu ve hentbolcuların sırasıyla ağırlık, boy, beden kitle indeksi, vücut yağ 

yüzdesi ortalama oranları; basketbolcularda; 67,68kg-1,77cm-21,19 kg/m2 -%13,32, 
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hentbolcularda; 69,59kg-1,76cm-22,33 kg/m2 -%13,04 olarak bulunmuştur (Parlak 

O. , 2018). 

Yapılan çalışmada sporcuların ağırlık(kg), boy(cm), BKİ(kg/m2), yağ 

kitlesi(kg),vücut yağ oranı(%),kas kitlesi (kg), sıvı (lt), BMH (kkal) bulguları 

sırasıyla; elit kadın atletlerde vücut ağırlığı (kg) 49,72±5,3,  boy (cm) 164,77±6,03,  

BKİ (kg/m2 ) 18,28±1,19, Yağ (kg) 8,64±2,74, Yağ Oranı % 17,11±3,8, Kas (kg) 

38,69±3,43 Sıvı (lt) 30,08±2,34, BMH (kkal) 1335,38±94,31 ;  elit erkek atletlerde 

vücut ağırlığı (kg) 60,44±9,1,  boy (cm) 176,09±3,83,  BKİ (kg/m2 ) 19,45±2,66, Yağ 

(kg) 5,51±2,1, Yağ Oranı % 9,17±3,18, Kas (kg) 52,41±8,21 , Sıvı (lt) 40,21±6,43, 

BMH(kkal) 1717,36±186,05 olarak bulunmuştur  (Tablo 4.16).  

Çalışmada bulunan cinsiyete göre boy, BKİ ve yağ değerleri Ünlü’nün 

buldukları ile, yağ ve BKİ değerleri Şanlıer’in buldukları ile benzer,  Gamboa’nın 

bulmuş olduğu BKİ ve yağ oranına yakın değerlerde bulunmuştur.  

Toplam vücut ağırlığı değerleri Nascimento ile Pehlivan’nın çalışmaları ile, 

boy uzunluğu değerleri Dirk ve arkadaşları ile BKİ değerleri Parlak’ın çalışmaları 

ile, vücut yağ yüzdesi değerleri Parlak, Pehlivan’ın çalışmaları ile yaklaşık olarak 

aynı değerlerde bulunmuştur. 

Sporcu bireylerde yapılan çalışmalar bulmuş olduğumuz değerleri 

desteklemektedir. Sporcu kadınlarda yağ değerleri erkek sporcuların değerlerinden 

genel olarak yüksek bulunmuştur. 

Yaş ve cinsiyet vücut yağ oranını etkileyen faktörlerdendir. Toplam vücut 

yağı, çocukluk çağında genellikle yaşla birlikte artar ancak ergenlik döneminde 

özellikle erkeklerde azalır (Arazı, 2011). Kadınlarda vücut yağ oranı erkeklere göre 

daha fazladır (Zorba E. , 2011), (Padwal, 2016). 

Ünlü, elit sedanterleri karşılaştırdığı tez çalışmasında; sedanter kadınlarda 

BKİ (kg/m2 ) 20,18±2,23 Yağ (kg) 15,54±5,34 Yağ Oranı % 26,17±7,51 Kas (kg) 

22,79±3,29 Sıvı (lt) 30,08±2,34, BMH (kkal) 1281,93±125,57; Sedanter erkeklerde 

BKİ (kg/m2 ) 22,46±1,03 Yağ (kg) 33,83±4,82  Yağ Oranı % 18,6±5,55  Kas (kg) 

33,83±4,82  Sıvı (lt) 43,13±6,00 BMH (kkal) 1630,80±176,68 olarak bulmuştur 

(Ünlü, 2017). 

Çalışmada elde edilen bazı bulguların, Ünlü’nün çalışmasındaki sporcu ve 

sedanter kadın ve erkek bireylerin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında; 

 Elit kadın atletlerde BKİ (kg/m2), sporcu kadınlara yakın sedanter 

kadınlardan düşük, 
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Yağ (kg) düzeyi; sporcu kadınlara yakın sedanterlerin yaklaşık ½’si 

düzeyinde düşük, 

Yağ oranı (%); sporcu kadınlarınkinden yüksek, sedanterlerin düzeyinden çok 

düşük, 

Kas /kg) düzeyi; hem sporcu kadınlardan hem de sedanterlerden yüksek, 

Sıvı(lt) düzeyi; tüm bireylerde benzer, 

BMH (kkal) düzeyi; sporcu kadınlarınkine benzer, sedanterlerin düzeyinden 

yüksek olarak bulunmuştur. 

Elit atlet erkeklerde BKI (kg/m2), sporcu erkeklere yakın sedanter erkeklerden 

düşük, 

Yağ (kg) düzeyi; sporcu erkeklerden düşük, sedanter erkeklerden 1/6 

düzeyinde çok düşük, 

Yağ oranı (%);sporcu erkeklerden düşük, sedanter erkeklerin yaklaşık ½’si 

düzeyinde düşük, 

Kas /kg) düzeyi; hem sporculardan hem de sedanterlerden yüksek, 

Sıvı(lt) düzeyi; tüm bireylerde benzer, 

BMH (kkal) düzeyi; sporcu erkeklerin düzeyine yakın, sedanterlerden düşük 

olarak bulunmuştur. 

Her iki cinsiyete ait parametreler değerlendirilmiş, sporcular ile sedanterler 

arasındaki farkların benzer olduğu ve sonuçlarımızı desteklediği görülmüştür. 

Sedater bireylerin yağ değerleri sporcu bireylerden oldukça yüksek kas kitleleri ve 

BMR’leri ise düşük bulunmuştur. Sonuçlarımız  literatürle de uyumludur. Egzersizin, 

antrenmanın, fiziksel aktivitelerin yağsız vücut kütlesini arttırıp, vücut yağını 

azaltarak performansı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir (Alrushud, 2017). 

Atletizmin dayanıklılık gerektiren alt branşlarında (maraton, triathlon, duathlon) 

sporcular oldukça düşük VYO düzeyine sahiptirler. Bu düşük VYO düzeyinin ve 

yağsız kitledeki yüksekliğin sporcu performansını olumlu yönde etkileyen çok 

önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir (Atakan, 2017). 
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5.1.2.1. Vücut Kompozisyonu Ve Kuvvet Ölçümlerinin Beslenmeye İlişkin Verilerle 

Değerlendirilmesi 

Spor aktiviteleri esnasında vücudun kendi ağırlığının (örneğin koşarken, 

sıçrarken), bir ağırlığın (örneğin atma aracı, halter) ya da sürtünme dirençlerinin 

karşılanması amacıyla oluşan statik kuvvet, izometrik kas çalışması sonucu ortaya 

çıkan kuvvet çeşitlerindendir. Performansla ilgili fiziksel uygunluğun belirlenmesi 

için, esneklik ve sürat üzerinde de etkili olan bu kuvvet çeşidi, dinamometre ile sağ- 

sol el kavrama ve bacak kuvvetleri olarak ölçülmüştür. Vücut kompozisyonu ölçümü 

metodlarından BIA ile ölçülen ve beslenmeyle de yakın ilişkisi olan, kas kütlesi (kg), 

yağ oranı (%) gibi parametreler ile kas kuvveti arasındaki ilişki literatürlerle 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

5.1.2.2. Vücut Ölçümleri İle Ortalama Kuvvet İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Elit atletlere ait ortalama kuvvet ölçümleri ile vücut ölçümlerinin ilişkisi 

incelenmiş; sağ el kavrama, sol el kavrama, bacak kuvvet ölçümleri ile kas (kg), 

yağsız oran (%), aktivite, boy (m), ağırlık(kg), BMI(kg/m2), sıvı (kg), protein (kg), 

mineral (kg) gibi ölçümlerle önemli pozitif ilişki, yağ ölçümlerinin birçoğu ile 

önemli negatif ilişki bulunmuştur(Tablo 4.25). 

Sporcu performansı için kuvvet ölçümleri önemli bir parametredir. 

Sporcularda kuvvet düzeyi, aktif kuvvet üreten yapı olan kas kütlesiyle doğrudan 

ilişkilidir. Çalışmaya alınan elit atletlerde kuvvet parametreleriyle kas kütle 

ölçümleri arasındaki pozitif ilişki buna bağlanabilir. Vücut yağ miktarı ölçümleri ile 

negatif ilişki de bunu doğrular niteliktedir.  

5.1.2.3 Vücut Ölçümleri İle Kuvvet İlişkisinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 

Çalışma da kuvvet ölçümleri yapılan bölgelerin segmenter yağ oranı % 

düzeyleri kadılarda sağ kol yağ (% 20,7±5,41) ve sol kol yağ (% 21,4±6,25) 

düzeyleri erkeklerden önemli düzeyde yüksek bulunmuştur(Tablo 4.16). Bacak yağ 

% ölçümlerinde de farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı ancak kadınlarda 

erkeklerden yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ağırlık olarak kas kitleleri 

bakımından istatistiksel düzeyde önemli bir fark olmasa da erkeklerdeki 

(52,41±8,21kg) toplam kas kitlesinin, kadınlardaki toplam kas kitlesinden 
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(38,69±3,43kg) fazla olduğu görülmüştür(Tablo 4.16). Total değerlerdeki bu fark her 

iki cinsiyetteki sporcu bireylerin fiziksel uygunluk açısından oranlarının birbirine 

yaklaşmasına bağlı olabilir. 

Yukarıdaki veriler ve literatürdeki bilgiler incelendiğinde kas kitlesindeki 

artışın erkeklerdeki kuvvet artışından esas sorumlu faktör olduğunu, kadınlarda ise 

yağ doku fazlalığının konraktilite (kasılabilme) kabiliyeti olmamasından dolayı kadın 

cinsiyette dezanvantajlı bir durum oluşturduğu söylenebilir 

5.1.3. Kuvvet Parametreleri İle Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  

Çalışmaya katılan elit genç kadın ve erkek atletlerin, dinamometre ile sağ-sol 

el kavrama ve bacak kuvvet ölçümleri sonucu çıkan sonuçlar karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur. Erkeklerde sağ el kavrama (39,73±5,78 

kg)- sol el kavrama (39,36±7,12 kg), bacak kuvvet (101,18±39,1 kg) ölçümleri daha 

yüksek olarak ölçülmüştür (Tablo 4.18). 

Acar, tez çalışmasında, elit atletlerde sağ el kavrama kuvveti erkeklerde 

(39.89±2.77 kg), kadınlarda (32.34±4.76 kg); sol el el kavrama kuvveti erkeklerde 

(37.73±4.26 kg), kadınlarda (29.81±5.26 kg); olarak ölçmüş bu değerleri cinsiyet 

yönünden karşılaştırdığında erkeklerin kuvvet değerlerini daha yüksek bulmuştur 

(Acar, 2019). 

Özer’in yapmış olduğu çalışmaya katılan ve atletlerinde içinde bulunduğu 

değişik ferdi spor branşındaki sporcularda, sağ el kavrama kuvveti erkeklerde 

(41.1±5.8 kg), kadınlarda (25.4±5.1kg);  sol el kavrama kuvveti erkeklerde (40.2±5.3 

kg), kadınlarda (25.4±4.9 kg); bacak kuvveti erkeklerde (120.2±36 kg),  kadınlarda 

(67.6±19.8 kg) olarak bulunmuştur.  Erkeklerin kuvvet değerlerinin daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Özer, 2011).  

Parlak’ın yapmış olduğu çalışmada erkek basketbolcuların sağ-sol el kavrama 

kuvveti ortalama değeri 34,3±7,8 kg- 33,63±8,23 kg olduğu, hentbolcuların sağ-sol 

el kavrama kuvveti ortalama değeri 40,03±9,5 kg - 39,84±7,72 kg olarak ölçmüştür 

(Parlak O. , 2018). 

Gürsoy ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, sağ el kavrama kuvveti 

erkek 47,48± 5,65 kg -  kadın 31,50 ±4,94 kg; sol el kavrama kuvveti erkeklerde 

erkek 45,60± 5,79 kg – kadın 30,10± 4,59 kg; bacak kuvveti erkek 164,87± 31,15 - 

kadın 95,33 ±13,64 kg sağ-sol el kavrama kuvveti, bacak kuvvetinde erkeklerin daha 
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kuvvetli olduğu, önemli olarak yüksek bulunmuştur. Yine sedanter erkek ve bayanlar 

ile sporcu erkek ve bayanlarda sağ-sol el kavrama kuvveti, bacak kuvvetinde 

erkeklerin daha kuvvetli olduğu (p = 0,00) önemlilik düzeyinde yüksek bulunmuştur  

(Gürsoy, 2017). (Zorba E. , 2011).  

Selvi’nin 15-20 yaşları arasında değişik spor branşlarından erkek ve kadın 

sporcular ile sedanterleri karşılaştırdığı çalışmasında,  genel ortalama değer olarak 

branşlarına göre sırasıyla; sağ-sol el kavrama ve bacak kuvvetleri sonuçları 

basketbol; 52,00±7,59 kg-49±8,56 kg - 123,33±30,51 kg,  voleybol; 33,444±6,82 kg 

- 30,55±7,45 kg - 90,22±8,02 kg, hentbol; 52,75±9,14 kg - 45,58±7,12 kg - 

126,00±23,51 kg, sedanter; 28,88±9,54 kg -27,55 kg - 67,81±30,58 kg olarak 

bulunmuştur. Değişik branşlardaki bu sporcuların cinsiyet ve bacak kuvvet ortalama 

değerlerini karşılaştırdığında sırasıyla; erkeklerde 136,72 ±35,10 kg;  kadınlarda 

63,25 ±17,70 kg olarak ölçmüş ve erkelerde sağ-sol el kavrama kuvvetlerinde olduğu 

gibi istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulduğunu erkelerde kuvvet 

ölçümlerinin daha yüksek olduğunu belirlemiştir (Selvi, 2009). 

Çalışmada kuvvet değerleri ile cinsiyet arasındaki ilişki değerlendirildiğinde 

elde edilen bulgular, yani hem sağ-sol el kavrama kuvveti hem de bacak kuvveti 

değerleri arasındaki erkekler lehine olan önemli düzeydeki istatistiksel fark, tüm 

çalışmalarla benzer bulunmuştur.   

Ölçülen kuvvet değerleri açısından değerlendirildiğinde ise Acar’ın elit genç 

atletlerde bulmuş olduğu sonuçlar ile hemen hemen aynı olduğu, Parlak’ın 

hentbolcularının sağ-sol el kavrama kuvveti ölçümlerine yakın olduğu görülmüştür 

(Parlak O. , 2018). Sağ ve sol el kavrama kuvveti Özer’in bulmuş olduğu el kavrama 

kuvvetlerine yakın ve bacak kuvvetinden düşük bulunmuştur (Özer, 2011). Selvi’nin 

çalışmasında yer alan voleybolcuların değerlerinden yüksek, hentbol ve 

basketbolcularınkinden düşük bulunmuştur. Ancak sedanterlerle karşılaştırıldığında, 

bulmuş olduğumuz bulguların Selvi’nin çalışmasındaki bulgularla benzer olduğu 

görülmüştür (Selvi, 2009).  

Kuvvet ölçümleri ile ilgili olarak genç atletlerden elde ettiğimiz bazı 

verilerimizin değişik branşlardaki sporcuların ölçümlerinin yapıldığı çalışmalar ile 

karşılaştırıldığında, ortaya çıkan farklılıklar, genç sporcuların branşa özgü fiziksel 

uygunlukları ile yani bireyin kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk gibi 

unsurlar ve bu unsurların birlikte çalışma düzeyi ile ilişkilidir (Zorba E. S., 2017). 
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5.1.4.Kuvvet Ölçümleri Ve Beslenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  

Çalışmaya katılan tüm elit atletlerde sağlıklı beslenme tutum puanları ile 

kuvvet ölçümlerinin ilişkisi değerlendirildiğinde, olumlu beslenme puanı ile sağ el 

kavrama (r=0,461), bacak (r=0,467) kuvvetleri ölçümleri arasında pozitif yönlü, 

önemli ilişki bulunmuştur (Tablo 4.19). Elit atletlerin cinsiyetlerine göre sağlıklı 

beslenme tutum puanları ile kuvvet ölçümlerinin ilişkisi değerlendirildiğinde; 

kadınlarda sol el kavrama kuvveti ölçümü ile beslenme hakkında bilgi (r=-0,647), 

sağlıklı beslenme tutumu toplam (r=-0,634) puanları arasında negatif yönlü, 

erkeklerde sağ-sol el kavrama ve bacak kuvvetleri ölçümü ile beslenme hakkında 

bilgi (r=0,838**); (r=0,773**) ; (r=0,616*) puanı arasında pozitif yönlü önemli ilişki 

bulunmuştur (Tablo 4.20). 

Elit atletlerin tümü genel olarak değerlendirildiğinde olumlu beslenme puanı 

ile sağ el kavrama kuvvetleri arasında önemli pozitif ilişki dikkate alınabilir bir 

sonuçtur.  Ancak özellikle kadınlarda kuvvet ölçümlerinin düşük olduğu göz önüne 

alındığında sol el kavrama kuvveti ile sağlıklı beslenme tutumu toplam puanı 

arasında negatif önemli ilişki olması, erkeklerde sağ-sol el kavrama ve bacak kuvvet 

ölçümü ile beslenme hakkında bilgi puanı arasındaki pozitif önemli ilişki kuvvet ile 

sağlıklı beslenme tutumunun ilişkili olabileceği yönünde değerlendirilmiştir. Ancak 

literatürde bu konu ile ilgili bir bilgi bulunamadığından karşılaştırılamamıştır.  

Çalışmaya katılan tüm sporcularda kuvvet ölçümleri ile besin ölçümlerinin 

ilişkisi incelendiğinde, tüm kuvvet ölçümleri ile tüm besin ölçümleri arasında önemli 

bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 4.21).  

Cinsiyete göre kuvvet ölçümleri ile besin ölçümlerinin ilişkisi 

değerlendirildiğinde ise; kadınlarda bacak kuvvet ölçümü ile C vit. (r=0,572)  

arasında pozitif yönlü; erkeklerde sol el kavrama kuvveti ile karoten (r=-0,676) 

arasında negatif yönlü önemli ilişki bulunmuştur (Tablo 4.22).  

Sporcularda kuvvet ölçümleri ile besin tüketim sıklıklarının ilişkisi ve 

cinsiyete göre kuvvet ölçümleri ile besin tüketim sıklıklarının ilişkisi incelendiğinde; 

sağ el kavrama kuvveti ile et, yumurta, kurubaklagil tüketimi(r=-0,451) arasında 

negatif yönlü, kepekli ekmek (r=0,486), ayran (r=0,413), kola-gazlı içecekler 

(r=0,459) tüketimleri arasında pozitif yönlü önemli ilişki bulunmaktadır. Sol el 

kavrama kuvveti ile ayran (r=0,579), kırmızı et (r=0,415), kepekli ekmek (r=0,499), 

ayran (r=0,425), kola-gazlı içecekler (r=0,435) tüketimleri arasında pozitif yönlü, 
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patates (r=-0,463), meyve (r=-0,458) tüketimleri arasında negatif yönlü önemli ilişki 

bulunmuştur. Bacak kuvvet ölçümü ile ayran (r=0,577), kepekli ekmek (r=0,419), 

ayran (r=0,507), kola-gazlı içeceklerin (r=0,483) tüketimleri arasında pozitif yönlü 

önemli ilişki bulunmuştur (Tablo 4.24).  

Sporcularda, makro-mikro besinlerin ve sıvının dengeli ve yeterli düzeyde 

alınması,  vücut yağ oranı ve yağsız vücut kitlesi dengesinin korunması üzerinde 

etkili en önemli faktörlerdendir (Insel, 2004). Sağlıklı beslenme ile kas kitlesinin 

korunması, amaca uygun kuvvet kazanmada önemli bir rol oynamaktadır.  

Çalışmaya katılan elit atletlerin, enerji ve makro besin öğeleri tüketim miktarı 

ortalamaları değerlendirildiğinde, karbonhidrat alımlarının düşük, protein alımlarının 

normale yakın ve yağ alımlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında yeterli ve 

dengeli beslenemedikleri ve sıvı alımlarının da yetersiz olduğu dikkate alınarak 

kuvvet değerlerinin, uzman beslenme danışmanlığı almaları ve beslenmelerine dikkat 

etmeleri durumunda olumlu olarak etkilenmesi performansları ve sportif başarıları 

açısından önemli olacağı söylenebilir.  

5.2. Sonuç ve Öneriler 

Çalışma grubumuz, elit sporcular olup dünya çapında müsabakalara 

katılmalarına rağmen, sporcunun ihtiyacına göre değişmekle birlikte uzmanlarca 

önerilen üç ana, iki-üç ara öğün beslenme yerine sadece %25’nin üç ana öğün 

yaptığı, % 83,3’ünün öğün atladığı saptanmıştır. 

- Sporcuların hiçbirinin beslenme ya da sporcu beslenmesi ile ilgili uzman 

görüşü almadıkları anlaşılmıştır. 

- Yapılan çalışmada sporcuların sadece %45,8’inin 1,5-2 lt günlük su 

tükettiği, bunun yetersiz olması ile birlikte diğerlerinin daha az su tükettiği 

belirlenmiştir.  

- Ülkemizde genç elit sporcuların beslenmesi ile ilgili verilerin yeterli 

olmadığı görülmüştür. 

- Katılımcıların sonuçlara göre %62,5’ünün yüksek derecede sağlıklı 

beslenmeye ilişkin tutuma sahip oldukları görülmüş. 

- Yaş arttıkça beslenme bilgisinin de arttığı bulunmuştur. 
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- Sporcuların CHO tüketiminin önerilenden daha az (%32), protein miktarının 

önerilenin üzerinde (%17) ve günlük yağ tüketiminin de önerilenden daha fazla 

(%50,74) oranında alındığı bulunmuştur  

- Bireylerin %62,5’inin multivitamin-mineral kullandığı görülmüştür 

Dengeli ve yeterli beslenme kurallarına uygun yani en temel bilgi olarak 

ihtiyacı olan öğünü atlamaması, öğünlerin düzenli aralıklarla tüketilmesi ve uygun 

içerikli beslenmenin nasıl olması gerektiği konusunda eğitim verilmesi ile bilinçli iyi 

bir beslenme alışkanlığı kazandırılması, genç sporcuların gelecekleri açısından 

oldukça önem taşımaktadır.   

Yapılan çalışma ve literatürde ki benzer araştırmalar göstermektedir ki, 

özellikle adolesan dönemde gözlenen öğün atlama vb. yanlış ve dengesiz beslenme 

şekli oldukça sık rastlanılan bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzensiz 

beslenmeye bağlı olarak yeterli ve dengeli beslenememek, genç sporcularda büyüme 

ve gelişme sorunları ortaya çıkarabileceği gibi sportif başarısına da olumsuz 

yansıyabilecektir. Bu nedenle, sporcuların sağlıklı beslenebilmelerinin sağlanması 

için sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin dikkate alınması 

son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar hem sporcuların hem antrenörlerinin hem 

de sporcu ebeveynlerinin, sporcu beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını bu nedenle de bu konuda gerekli eğitimin verilmesinin yararlı 

olacağını göstermektedir. Bir diğer önemli husus toplumun en önemli ve geleceğini 

oluşturacak bu kuşaklara profesyonel beslenme danışmanlığının her düzeyde (aile, 

okul, spor çevresi) ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır. 
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Ek 3:Bilgi Formu 

 

Sizi Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Tezli 

Yüksek Lisans Bölümü tarafından yürütülen‘’ Elit Genç Atletlerin Beslenme 

Durumu, Vücut Bileşimi ve Kuvvet Ölçümleri Arasındaki İlişkin 

Değerlendirilmesi ‘’ başlıklı araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp 

katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını 

bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem 

taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da 

daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz. Aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu 

bilgileri aileniz ve/veya yakınlarınız ile tartışabilirsiniz. Bu çalışmaya katılmak 

tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama hakkına 

sahipsiniz. Sizden alacağımız verilerle beslenme durumunuz hakkında bilgiler 

derlemek için tamamen araştırma amaçlı kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak 

anket soruları    “Evet” ve “Hayır” şeklinde kısa cevaplardan oluşan genel sağlık 

bilgilerinizi sorduğumuz ilk kısım (EK-6), Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği 

(SBİTÖ) (EK-7),sporcularda besin tüketim sıklığı (EK-8)  ve dördüncü bölümde ise 

son 24 saat boyunca tükettikleri besinlerin öğrenileceği kayıt formu kullanılacaktır 

(EK-9). Çalışma sonuçları ile ilgili talebiniz doğrultusunda sizde 

bilgilendirileceksiniz. Böylece sağlıklı beslenme ile ilgili size geri bildirimde 

bulunulacaktır. Araştırma ile ilgili sormak istediğiniz her konuda aşağıda adı, soyadı 

ve telefonu bulunan araştırmacı ile irtibata geçebilirsiniz.  

 

Katılımcının Adı Soyadı: 

İmza/ Tarih: 

 

Onama Tanıklık Eden Kişinin Adı Soyadı 

İmza/Tarih 

 

Sorumlu Araştırmacı:  

İmza 
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Ek 4: Etik Kurul Onayı 
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Ek-5 .Seçilmiş Antropometrik Ve Kuvvet Ölçüm  Değerleri Formu 
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                       EK 6.Veri Toplama Formları  

A. Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Yer Aldığı Form 

 

 Anket no: Tarih: ……… /......... / 2021 

1 Ad-Soyad: …………………………………….. 

2 Cinsiyetiniz: 1.Kadın         2.Erkek  

3 Doğum tarihiniz: ……….. / …….. / …….. 

4 Doğum yeriniz : ……………………………. 

5 Son 6 yılda vücut ağırlığınızda bir 

değişiklik oldu mu? 

1.Evet (…….kg aldım / …….kg kaybettim.) 

6 E-mail :  

7 Medeni durumunuz: 1.Bekar        2.Evli 

8 Sınıfı: 1.Birinci   2.İkinci   3.Üçüncü   4.Dördüncü    

9 Yaşanılan yer: 1.Evde aile ile birlikte                  

2.Evde tek başına                         5.Yurtta arkadaşları ile 

3.Evde arkadaşları ile                  6.Akrabalarının yanında 

4.Yurtta tek başına                      7.Diğer(……………………..)             

 

10 Doktor tarafından tanısı konulmuş 

herhangi bir hastalığınız var mı? 

1.Evet        2.Hayır 
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11 7.soruya cevabınız  ‘Evet’ ise 

hastalığınızı belirtiniz. 

(Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz) 
 

1.Şişmanlık                                 7.Hiperlipidemi, kolesterolemi 

2.Diyabet                                     8. Böbrek hastalıkları 

3.Ülser-Gastrit                            9. Karaciğer-safra kesesi 

hastalıkları 

4.Hipertansiyon                          10. Besin alerjisi 

5.Hipotansiyon                           11. Psikiyatrik hastalıklar 

6.Demir eksikliği anemisi          12. 

Diğer(…………………………) 
 

12 Hastalığınız için tıbbi beslenme 

tedavisi uyguluyor musunuz? 

1.Evet       2.Hayır 

13 Uyguladığınız tıbbi beslenme 

tedavisini/tedavileri belirtiniz. 
 

1.Zayıflama                                       5.Düşük posalı 

2.Düşük yağ, kolesterollü              6.Yüksek posalı 

3.Tuzsuz, sodyum kısıtlı                 7.Protein kısıtlı 

4.Diyabete uyumlu                         8. Diğer(………………..) 
 

 

 

 

 

B. Bireylerin Vitamin ve Mineral Kullanım Durumlarının Yer Aldığı Form 

 

14 Geçtiğimiz on iki ay süresince vitamin-

mineral tableti kullandınız mı? 

1.Evet           2.Hayır 

15 Vitamin-mineral tabletlerini ne kadar 

süre kullandınız? 

1. 1 ay ve daha az             2. 1 aydan fazla 
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16 Vitamin-mineral tabletlerini tedavi 

amaçlı mı kullandınız? 

1.Evet       2.Hayır 

17 Vitamin-mineral tablet kullanımını 

kim önerdi? 

 

1.Doktor                          4.Akraba/arkadaş 

2.Diyetisyen                    5.Ailem 

3.Eczacı                            6.Kimse önermedi kendim aldım 

 

 

 

 C.Sigara ve Alkol Tüketiminin Yer Aldığı Form 

 

 

18 

 
Sigara kullanıyor musunuz? 1.Hayır, hiç içmedim.    2.İçtim,bıraktım.   3.Evet, halen 

içiyorum. 

 

 

19 Alkol kullanıyor musunuz? 

 

 

1.Evet        2.Hayır 

 

                        D. Beslenme Alışkanlıklarının Yer Aldığı Form 

20 Günde kaç öğün yemek yersiniz? Sayısını yazınız. ...... Ana öğün       …… Ara öğün 

21 Öğün atlar mısınız? 1.Evet/Bazen        2.Hayır 

22 17. soruya cevabınız ‘evet’ veya ‘bazen’ ise genelde hangi 

öğünü atlarsınız? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.) 

1.Sabah  2.Öğle  3.Akşam  4.Ara öğün 

23 Öğün atlama nedeniniz nedir? 1.Zaman yetersizliği 
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 2.Canı istemiyor, iştahsız 

3.Hazırlanmadığı için 

4.Zayıflamak istiyor 

5.Alışkanlığı yok 

6.Diğer (……………………………..) 

24 Ara öğün yapma alışkanlığınız var mı? 1.Evet ise hangi öğün:….. 

25 Günde kaç bardak su içersiniz? …………… 

26 Yemeklerinize koyduğunuz tuz miktarını sınırlar 

mısınız? 

1.Evet      2.Hayır 

27 Çay, kahve vb. içecekleri içerken şeker kullanır mısınız? 1.Evet      2.Hayır 

 

                       E. Antropometrik Ölçümlerin Yer Aldığı Form 

28. Boy uzunluğu (cm) : 30. BKİ (kg/m2) : 

29. Vücut ağırlığı (kg) : 31. Bel çevresi (cm) : 
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EK 7-Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) 
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1 Sağlıklı beslenmenin yararlarını bilirim. 1 2 3 4 5 

2 Hangi besinlerin protein içerdiğini bilirim. 1 2 3 4 5 

3 Hangi besinlerin karbonhidrat içerdiğini bilirim. 1 2 3 4 5 

4 Hangi besinlerin vitamin/mineral içerdiğini bilirim. 1 2 3 4 5 

5 Sağlıklı besinlerin neler olduğunu bilirim. 1 2 3 4 5 

6 Şekerli besinler (çikolata, kek, bisküvi, vb.) tükettiğimde mutlu olurum. 1 2 3 4 5 

7 Fastfood ürünler (hamburger, pizza vb.) yemekten keyif alırım. 1 2 3 4 5 

8 Şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, vb.) yemekten zevk alırım. 1 2 3 4 5 

9 Yağda kızarmış besinlerin yemeyi severim. 1 2 3 4 5 

10 Meyve tüketmekten hoşlanmam. 1 2 3 4 5 

11 Şerbetli tatlıları (baklava, künefe vb.)tükettiğimde mutlu olurum. 1 2 3 4 5 

12 Ana öğünleri (kahvaltı-öğle ve akşam yemeği) düzenli yerim. 1 2 3 4 5 

13 Günde en az 1,5 lt su içerim. 1 2 3 4 5 

14 Haftada en az 3 öğün sebze tüketirim. 1 2 3 4 5 

15 Düzenli meyve tüketirim. 1 2 3 4 5 

16 Her gün protein içeren besinler (et, süt, yumurta, vb.) yerim. 1 2 3 4 5 

17 Ana öğünleri atlarım.  1 2 3 4 5 

18 Her gün abur cubur (cips, çikolata, bisküvi, vb.) yerim. 1 2 3 4 5 

19 Her gün asitli/gazlı içeceklerden en az 1 bardak içerim. 1 2 3 4 5 

20 Ayaküstü beslenirim. 1 2 3 4 5 

21 Ana öğünümü genellikle kek, bisküvi gibi gıdalarla geçiştiririm. 1 2 3 4 5 
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          EK 8-Besin Tüketim Sıklığı Formu 

Aşağıdaki besinleri ne sıklıkta tüketirsiniz? 
 

Besinler 
Besinleri Tüketim Sıklığı 

Hergün Haftada 
2-3 kez 

Haftada 
bir 

15 günde 
bir kez 

Ayda 
bir kez 

Tüketmiyorum 

Süt ve Süt Ürünleri       

Süt       

Ayran       

Yoğurt       

Tereyağı       

Peynir       

Et-Yumurta- 
Kurubaklagil 

      

Kırmızı et       

Et ürünleri (Salam- 
Sosis-Sucuk- Pastırma) 

      

Sakatat       

Tavuk       

Balık       

Yumurta       

Kurubaklagiller(Nohut, 
fasulye, bakla ) 

      

Sebze- Meyve       

Domates       

Yeşil yapraklı sebzeler       
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Patates       

Meyveler       

Turunçgiller (Portakal, 
Limon vb.) 

      

Kuru meyveler       

Ekmek-Tahıllar       

Beyaz ekmek       

Kepekli ekmek(Tam 
buğday unundan ) 

      

Pirinç       

Bulgur       

Makarna       

Yağ-Şeker-Tatlı       

Bal-reçel , Çikolata 
Pekmez, Marmelat 

      

İçecekler       

Çay       

Kahve       

Ayran       

Kola ve gazlı içecekler       

Meyve Suyu       

Diğer       

Hazır yemek ( pide, 
hamburger, 
döner, lahmacun, 
pizza) 
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EK 9. 24 Saatlik Besin Tüketim Kayıt Formu                                                                                                                       

                                                                                                                     Tarih: 

ÖĞÜNLER 

 
YEMEK / BESİN ADI VEYA 

İÇİNDEKİLER 

 

NET MİKTAR 

Sabah  

 

 

 

 

Kuşluk  

 

 

 

Öğle  

 

 

 

 

 

 

İkindi  

 

 

 

 

 

Akşam  

 

 

 

 

 

Gece   
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